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Πρόλογος  

 

Θεωρώντας ότι οι µαθητές που φοιτούν στο Λύκειο βρίσκονται σε επίπεδο ανάπτυξης 

της κριτικής τους σκέψης και ότι οι δυνατότητες που έχουν µπορούν να αναδειχθούν 

εφόσον τους δοθεί το κατάλληλο κίνητρο, το τµήµα Φυσικών Επιστηµών του 

Λυκείου αποφάσισε να πραγµατοποιήσει ένα σχέδιο εργασίας (project) µε 

αντικείµενο τη συγγραφή θεµάτων Φυσικής από µαθητές τα οποία να απευθύνονται 

σε µαθητές.  

Το παρόν έργο, αποτέλεσµα της προσπάθειας των µαθητών µας, αποτελεί µια 

δηµιουργική προσέγγιση για τη διδασκαλία του µαθήµατος της Φυσικής. Πρέπει 

επίσης να σηµειώσουµε ότι  µε την παραίνεση και τη βοήθεια της ∆ιεύθυνσης του 

Λυκείου το σχέδιο εργασίας είχε διάρκεια δύο σχολικά έτη, 2010-11 και 2011-12, και 

απετέλεσε αντικείµενο προβληµατισµού µεταξύ όλων των διδασκόντων τα µαθήµατα 

των Φυσικών Επιστηµών.  

 

 

Ψυχικό, Οκτώβριος 2012 

 

Π. Παπαλεξόπουλος 

Επιµέλεια και συντονισµός εργασίας 
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Εισαγωγή 

 

Στο πλαίσιο των συνθετικών δηµιουργικών εργασιών κατά τα σχολικά έτη 

2010-11 και 2011-12 οι µαθητές των δύο πρώτων τάξεων του Λυκείου εκπόνησαν 

εργασίες µε σκοπό την περιγραφή και την ερµηνεία φυσικών φαινοµένων που 

διδάχθηκαν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς στο µάθηµα της φυσικής. Η 

συγγραφή και η συνολική παρουσίαση των φυσικών φαινοµένων από τους µαθητές 

έγινε µε τρόπο ώστε το περιεχόµενο των εργασιών να αποτελούν πηγή µελέτης από 

άλλους µαθητές (της ίδιας ή µικρότερης ηλικίας).  Έτσι οι µαθητές επέλεξαν το 

περιεχόµενο της φυσικής µε το οποίο ασχολήθηκαν, τις πηγές που χρησιµοποίησαν 

για τη συγγραφή των εργασιών και συνέθεσαν το γραπτό κείµενο αξιοποιώντας της 

πληροφορίες που συγκέντρωσαν. Η σειρά παρουσίασης των πληροφοριών που 

αφορούσαν την περιγραφή και την ερµηνεία των φυσικών φαινοµένων, τον ορισµό 

των φυσικών µεγεθών, το συνοδευτικό εικονικό υλικό, τις «λυµένες» ή «προς λύση» 

ασκήσεις ήταν επιλογή των µαθητών που εκπόνησαν τις εργασίες.  

Ο ρόλος των διδασκόντων σε όλη τη διάρκεια σύνταξης των εργασιών ήταν 

συµβουλευτικός και αφορούσε θέµατα συνολικής παρουσίασης του περιεχοµένου, 

ελέγχου της αξιοπιστίας των πηγών που χρησιµοποιούσαν οι µαθητές κ.λπ. Κατά τη 

διαδικασία διόρθωσης των εργασιών εκ µέρους των διδασκόντων έγινε επιµέλεια του 

γραπτού κειµένου που συνέταξαν οι µαθητές και έλεγχος της εγκυρότητας του 

περιεχοµένου όσον αφορά την επιστηµονική του διάσταση. Επίσης, η επιµέλεια 

επιδιώχθηκε να γίνει µε τρόπο ώστε να µην αλλοιωθεί η προσωπική έκφραση των 

µαθητών και να είναι κατανοητό το γραπτό κείµενο. Έτσι οι υπογραµµίσεις σε 

διάφορες φράσεις και λέξεις του κειµένου, τα έντονα γράµµατα και άλλες επιλογές 

των µαθητών όσον αφορά τη γενικότερη µορφή της εργασίας τους παρέµειναν στη 

µορφή που επέλεξαν.  

Το παρόν συλλογικό έργο των µαθητών του Λυκείου θεωρούµε ότι αποτελεί 

µια πρωτότυπη δηµιουργική δράση η οποία µπορεί να έχει πολλαπλά οφέλη. Η 

παρουσίαση της περιγραφής και της ερµηνείας των φυσικών φαινοµένων σύµφωνα 

µε τον τρόπο που θεωρούν οι µαθητές ότι είναι πιο πρόσφορη για τη µετάδοση της 

γνώσης σε συνοµήλικα παιδιά µπορεί να αποτελέσει επιπρόσθετη πηγή µελέτης για 
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τους µελλοντικούς µαθητές και γενικότερα µια πηγή χρήσιµων παρατηρήσεων στους 

εµπλεκόµενους µε την καθηµερινή εκπαιδευτική πρακτική. Επίσης οι ενδεχόµενες 

παρατηρήσεις και τα σχόλια των αναγνωστών θεωρούµε ότι θα συνεισφέρουν στη 

βελτίωση του παρόντος έργου των µαθητών. 
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Περιεχόµενα 

 

Ευθύγραµµες κινήσεις 

Καστανάς Ορέστης  Εισαγωγή. Ευθύγραµµη οµαλή κίνηση - Ευθύγραµµη οµαλά 

επιταχυνόµενη 

Ντούνης Ιάσων  Ευθύγραµµες κινήσεις 

Σαρρής Ιάσονας Κινήσεις 

 

∆υνάµεις στο επίπεδο 

Κακαµπάκου Λύδια Οι νόµοι του Νεύτωνα για την κίνηση 

Λαγιώτης Θεόδωρος Οι τρείς θεµελιώδεις νόµοι της µηχανικής του Νεύτωνα 

Παναγιωτοπούλου Ντορίνα  Ο δεύτερος νόµος του Νεύτωνα (θεµελιώδης νόµος της 

µηχανικής) 

Τσέτογλου Ιάσων Οµαλή κυκλική κίνηση 

 

Ορµή  

Κωνσταντινίδης Φίλιππος   Ορµή  

Αθανασιάδης Αλέξανδρος Ορµή 

Γιουκάκης Βαγγέλης Ορµή 

 

Mηχανική ενέργεια 

Πετρωτός ∆ιονύσης Έργο και µηχανική ενέργεια 

 

Νόµοι   Αερίων 

Νικολόπουλος Μιχάλης Νόµοι αερίων 

Γκιλφάνοβ Ρισάτ Κινητική θεωρία των αερίων 

 

Θερµοδυναµική 

Αθανασιάδης Αλέξανδρος Θερµοδυναµική 
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∆υνάµεις µεταξύ ηλεκτρικών φορίων 

Καστανάς Ορέστης  Νόµος του Coulomb 

Ντούνης Ιάσων  Πυκνωτής 

 

Ηλεκτρικό ρεύµα 

Κουφοπαντελή ∆ανάη Κανόνες Kirchhoff 

 

Ηλεκτροµαγνητισµός 

Γιουρούκου Εύη  Μαγνητικό πεδίο: ευθύγραµµος αγωγός άπειρου µήκους, 

κυκλικός αγωγός, σωληνοειδές 

Πετρωτός ∆ιονύσης Ηλεκτροµαγνητική επαγωγή 

Κοκάς Χρήστος Αµοιβαία επαγωγή-αυτεπαγωγή 

 

6

ΣΧΟΛΗ Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ  ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ



 

 

Ευθύγραµµες κινήσεις 
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Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση - 
Ευθύγραμμη ομαλά 

επιταχυνόμενη  
Εργασία του μαθητή : Ορέστη Καστανά 
Σχολικό έτος 2010-11 



Εισαγωγή 

1. Θεμελιώδη και Παράγωγα μεγέθη : 
 
  Θεμελιώδη ονομάζονται τα μεγέθη τα οποία δεν εκφράζονται με 

τη βοήθεια άλλων απλούστερων μεγεθών είναι δηλαδή 
ανεξάρτητα μεταξύ τους και τα έχουμε επιλέξει αυθαίρετα. 

Τα θεμελιώδη μεγέθη είναι έξι: 

Η μάζα (m) Ο χρόνος (t) 
Η ένταση του 
ηλεκτρικού 
ρεύματος (I) 

Η 
θερμοκρασία 

(Τ) 

Ένταση 
φωτεινής 
πηγής (Ιv) 

Το 
μήκος(l) 



Παράγωγα ονομάζονται τα μεγέθη που εκφράζονται με τη 
βοήθεια των θεμελιωδών μεγεθών. 

Παραδείγματα παράγωγων μεγεθών είναι: η ταχύτητα, η επιτάχυνση, η 
δύναμη κ.α. 

Οι μονάδες των θεμελιωδών φυσικών μεγεθών 
ονομάζονται θεμελιώδεις μονάδες ενώ οι μονάδες των 
παράγωγων μεγεθών ονομάζονται παράγωγες μονάδες. 

2. Μονόμετρα και διανυσματικά μεγέθη 

Μονόμετρα ονομάζονται τα μεγέθη τα οποία για να οριστούν 
πλήρως απαιτείται μόνο το μέτρο τους. 

Παραδείγματα μονόμετρων μεγεθών είναι: η μάζα, ο χρόνος, το 
μήκος, η πυκνότητα, η θερμοκρασία κ.ά. 



Διανυσματικά ονομάζονται τα μεγέθη τα οποία για να οριστούν πλήρως 
απαιτείται εκτός από το μέτρο τους, η διεύθυνση και η φορά τους. 
Διεύθυνση και φορά αποτελούν την κατεύθυνση. 

Παραδείγματα διανυσματικών μεγεθών είναι: η μετατόπιση, η ταχύτητα, 
η επιτάχυνση, η δύναμη κ.ά. 
3. Διανύσματα 
Ένα διάνυσμα χαρακτηρίζεται από: 
 Τη διεύθυνση του (είναι η ευθεία πάνω στην οποία βρίσκεται το διάνυσμα).  
 Τη φορά του (που δείχνει τον προσανατολισμό του διανύσματος). 
 Το μέτρο του (που εκφράζει το μήκος του ευθυγράμμου τμήματος που 
παριστάνει το διάνυσμα). 

Δύο διανύσματα είναι ίσα όταν είναι: 
1.συγγραμικά, όταν έχουν την ίδια διεύθυνση. 
2.ομόρροπα, όταν είναι συγγραμικά και έχουν την ίδια φορά. 
3.αντίρροπα, όταν είναι συγγραμικά και έχουν αντίθετη φορά. 
4.ίσα, όταν είναι ομόρροπα και έχουν το ίδιο μέτρο. 
5.αντίθετα, όταν είναι αντίρροπα και έχουν το ίδιο μέτρο. 



4. Διεθνές σύστημα μονάδων (S.I) 
Το διεθνές σύστημα μονάδων ή S.I. (Systeme International) δημιουργήθηκε, 
προκειμένου να έχουμε διάφορα κοινά πρότυπα μέτρησης. Συνήθως, για τη 
μέτρηση των φυσικών μεγεθών χρησιμοποιούμε το Διεθνές Σύστημα 
Μονάδων. Οι μονάδες μέτρησης των κυριοτέρων φυσικών μεγεθών που θα 
συναντήσουμε φέτος, είναι: 
Μέγεθος Σύμβολο Μονάδα μέτρησης 

Μήκος L μέτρο (m) 

Μάζα m χιλιόγραμμο (Kg) 

Χρόνος t δευτερόλεπτο (s) 

Ταχύτητα υ (m/s) 

Επιτάχυνση α (m/s2) 

Δύναμη F Newton (N) 

Ενέργεια Ε Joule (J) 

Ένταση ηλεκτρικού ρεύματος Ι αμπέρ (Α) 

Θερμοκρασία Τ βαθμός Kelvin  (Κ) 

Φωτεινή ένταση Ιv κηρίο (candela cd) 



5. Πολλαπλάσια και υποπολλαπλάσια μονάδων 
     Στον ακόλουθο πίνακα φαίνονται τα κυριότερα προθέματα με τα σύμβολά 
τους. 

Υποπολλαπλάσια Πολλαπλάσια 
deci d 10-1 

centi c 10-2 

mili m 10-3 Kilo K 103 

micro μ 10-6 Mega M 106 

nano n 10-9 Giga G 109 

pico p 10-12 Tera T 1012 

6. Κίνηση 
Η κίνηση αποτελεί μια χαρακτηριστική ιδιότητα της ύλης, είτε 
αναφερόμαστε στον μικρόκοσμο (σωμάτια με μικροσκοπικές διαστάσεις) 
είτε στον μακρόκοσμο (σώματα μεγάλων διαστάσεων) και περιγράφει τη 
συνεχή αλλαγή της θέσης ενός σώματος. Η κίνηση ενός σώματος στο 
χώρο μπορεί να συνοδεύεται από περιστροφές ή ταλαντώσεις του 
σώματος. 



Κάθε μορφή ύλης βρίσκεται σε μια συνεχή κίνηση· στο Σύμπαν δεν 
υπάρχει απόλυτη ηρεμία. Τέτοια παραδείγματα είναι οι κινήσεις των 
πλανητών στο ηλιακό μας σύστημα, η κίνηση των ηλεκτρονίων γύρω από 
τον πυρήνα του ατόμου κ.τ.λ. 
 
7. Διάνυσμα θέσης  

Διάνυσμα θέσης ενός σώματος (r): είναι το διάνυσμα που για κάθε σύστημα 
αναφοράς, έχει ως αρχή την αρχή του συστήματος και ως πέρας τη θέση του 
σώματος. 

 
x ΄ – 5 – 4 –3 –2 –1 0 1 2 3 4 5 x 
 8. Διάστημα (S) - Μετατόπιση (Δχ) 

Διάστημα S: είναι το μονόμετρο φυσικό μέγεθος που εκφράζει την 
συνολική απόσταση που διανύει ένα σώμα, κατά τη διάρκεια της 
κίνησης που πραγματοποιεί. 



9. Χρόνος (t) 
Η έννοια του χρόνου είναι μια από τις σπουδαιότερες έννοιες στη φυσική. 
Εδώ θα μελετήσουμε τις έννοιες: χρονική στιγμή και χρονικό διάστημα. 
• Η χρονική στιγμή προσδιορίζει το πότε συνέβη ένα γεγονός, 
αντιστοιχίζοντάς το με μια συγκεκριμένη ένδειξη ενός οργάνου μέτρησης 
του χρόνου (ρολογιού ή χρονομέτρου).  
• Το χρονικό διάστημα προσδιορίζει τη χρονική διάρκεια ενός γεγονότος, 
δηλαδή αποτελείται από ένα πλήθος χρονικών στιγμών. 
Π.χ. Ο κύριος Γιώργος φεύγει κάθε πρωί για τη δουλειά του στις 7.30 και 
φτάνει στο γραφείο του στις 8.00. Οι δύο προηγούμενες χρονικές ενδείξεις 
αποτελούν χρονικές στιγμές, ενώ χρονικό διάστημα είναι η μισή ώρα (30΄) 
που μεσολάβησε για να πάει από το σπίτι του στη δουλειά του.  

 Μετατόπιση Δχ: είναι το διάνυσμα που έχει ως αρχή την αρχική θέση 
του σώματος και ως πέρας την τελική του θέση, δηλαδή εκφράζει τη 
μεταβολή της θέσης του σώματος και ορίζεται ως  
ΔΧ= Χτελ - Χαρχ 



Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση 

Ταχύτητα u: είναι το διανυσματικό φυσικό μέγεθος που ορίζεται 
από το πηλίκο της μετατόπισης Δχ ενός σώματος που 
πραγματοποιείται σε χρονικό διάστημα Δt, προς το χρονικό 
διάστημα Δt,  
 
Τύπος :  u= 

Μέση αριθμητική ταχύτητα (υμ): Μέση αριθμητική ταχύτητα (υμ) 
είναι το πηλίκο του συνολικού διαστήματος S, που διανύει ένα 
σώμα σε χρόνο t, προς το χρόνο t, 
 
Τύπος:  uμ=  



Ευθύγραμμη ομαλή είναι η κίνηση που πραγματοποιεί ένα σώμα 
σε ευθεία γραμμή και σε ίσα χρονικά διαστήματα διανύει ίσες 
μετατοπίσεις. 
Επειδή η ταχύτητα είναι διανυσματικό φυσικό μέγεθος, σταθερή 
ταχύτητα σημαίνει: 
α) σταθερό μέτρο 
β) σταθερή κατεύθυνση. 
 
u=        = σταθερή 

Υπολογισμός μετατόπισης Δx από το διάγραμμα υ – t. 
Η μετατόπιση Δx ισούται αριθμητικά με το εμβαδό που περικλείεται 
από το διάγραμμα υ – t και τον άξονα των χρόνων, στα χρονικά όρια 
της κίνησης. 
Υπολογισμός ταχύτητας υ από το διάγραμμα x – t 
Η κλίση της ευθείας στο διάγραμμα x – t στην ευθύγραμμη ομαλή 
κίνηση, ισούται με την ταχύτητα του σώματος. 
 



Εργασία στο μάθημα της φυσικής                    Σχολ. έτος 2010-11   

Θέμα « Κινήσεις»         

Ιάσονας Σαρρής  

A’1 ΛΥΚΕΙΟΥ                                    

 

I. ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΕΣ  ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ. 

 

� ΥΛΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ: ονομάζουμε  ένα  σώμα  το  οποίο  θεωρούμε 

πώς  δεν  καταλαμβάνει  χώρο  και  οι  διαστάσεις  του  είναι 

αμελητέες  σε  σχέση  με  τα άλλα  μεγέθη  με τα οποία  

ασχολούμαστε. Για  παράδειγμα  φανταστείτε  μία  κουκίδα  

πάνω  σε  ένα  φύλλο  χαρτί. 

 

� ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ � ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ� ΦΟΡΑ: 

Προσδιορίζουμε  για  την  κατεύθυνση  ενός  σώματος  τον  

φορέα  πάνω  στον  οποίον  βρίσκεται  το εξεταζόμενο  μέγεθος  

όπως  επίσης  και  το  αν  βρίσκεται  δεξιά  ή  αριστερά  από  ένα 

κοινώς  αποδεκτό  σημείο  αναφοράς. 

  

 

� Η κίνηση  είναι  χαρακτηριστική ιδιότητα  της ύλης. Εμείς  θα 

ασχοληθούμε  μόνο  με  στερεάς  μορφής  κινητά. 

 

 

� Οι  κινήσεις  με  τις  οποίες  θα  ασχοληθούμε  είναι  ιδεατές  και 

αυτό  επειδή  δεν εμφανίζονται  στη  φύση  διότι  στη  φύση  δεν  

υπάρχει  η  έννοια  της ευθείας και  επίσης   στα κινητά  σώματα  

πάντα  επιδρούν   δυνάμεις  τριβής  και  δυνάμεις  αντίστασης  

του  αέρα. 

 

� Τέλος  θεωρούμε  όλες  τις δυνάμεις αντίστασης αμελητέες   με  

σκοπό  να  μην  αλλοιώνονται  οι κινήσεις. 
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II. ΟΙ  ΕΝΝΟΙΕΣ  ΤΗΣ  ΤΡΟΧΙΑΣ , ΤΗΣ  ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ  ΤΗΣ  

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ. 
 

� Τροχιά:   ονομάζουμε  το σύνολο  των  θέσεων  από  τις  οποίες  

περνά  ένα  σώμα  κατά  την  κίνηση  του. 

Π.χ.  φανταστείτε  έναν  παίχτη  του golf  που  καθώς  χτυπά  την  

μπάλα,  αυτή  διαγράφει  μία  πορεία  αφήνοντας  πίσω  της 

πολλές  επιμέρους   μπάλες. Το  σύνολο  των  στιγμάτων  που  

αφήνει  πίσω  της  ονομάζεται  τροχιά. 

 

 

 

� Για  να  προσδιορίσουμε  τη  θέση  ενός  κινητού  θα  πρέπει  να  

το  τοποθετήσουμε  σε  ένα  άξονα  και  αφού  ορίσουμε  ένα  

σημείο  αρχής (σημείο  αναφοράς). Η  επιλογή  αυτού  του  

σημείου  είναι  υποκειμενική  και  διαφορετική  για  τον  καθένα  

από  εμάς. 

Έτσι  η  θέση  μίας  μηχανής  όσον  αφορά  το  σημείο  αναφοράς  

(0) (ένα  αυτοκίνητο)  προσδιορίζεται  από  έναν  αριθμό  όπως  

επίσης  και  από  την  κατεύθυνση  του δηλαδή  αν  βρίσκεται  

δεξιά  ή  αριστερά  του  σημείου  αναφοράς  που  έχουμε  
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επιλέξει .    

 

                                                                   

 

Στην  παραπάνω  περίπτωση  για  να  προσδιορίσουμε  την  θέση  

των  δύο  κινητών  Α, Β  αντίστοιχα  πρέπει  να  δώσουμε  την  

απόσταση  των δύο  κινητών  από  το  σημείο  εφαρμογής  όπως  

επίσης  και  την  διεύθυνση  του  δηλαδή  αν  βρίσκεται  δεξιά  ή  

αριστερά  από  το  (0). 

Για  λόγους  διευκόλυνσης  για  να δείξουμε  αν το  σημείο  

βρίσκεται δεξιά  ή  αριστερά  του  (0) χρησιμοποιούμε  αντίστοιχα  

τα  μαθηματικά  σύμβολα  

Η θέση  ενός  σημείου  συμβολίζεται  συνήθως  με το γράμμα   

 

Έτσι για  το  σημείο  Α  η  θέση  είναι  (-)4   μονάδες  από το 0. 

και  για  το  σημείο   Β  η  θέση  είναι  (+)2  μονάδες  από  το  0. 

 

� Μετατόπιση:  ονομάζουμε  το  διανυσματικό  μέγεθος  που  

προκύπτει  από  την  διαφορά  του  διανύσματος  της  τελικής  

θέσης  ενός  κινητού  μείον  το  διάνυσμα  της  αρχικής  του. 

 Για  παράδειγμα  σκεφτείτε  έναν  άνθρωπο  ο  οποίος  ξεκινά  

από  την  έξοδο  του σπιτιού  του  που  απέχει  χ1= 3μέτρα  από  

το  (0)  δηλαδή  το σπίτι  και  φτάνει  σε  μία  θέση  χ2= 9μέτρα   

από  το  (0). Έπειτα  από  τη  θέση  χ2  μετακινείται  προς  τη  θέση                                   

χ3= 15μέτρα  από  το  (0). 
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Η  μετατόπιση  ΔΧ 1,2= με  την τελική  θέση χ2  μείον  την  αρχική  χ1 

δηλαδή x2-x1=9-6=3 Eνώ  η  μετατόπιση  ΔΧ 2,3=  ομοίως x3-x2=15-9=6 

Έπειτα  ο  άνθρωπος  γυρίζει  και  περπατά  προς  τα  πίσω  μέχρι  την  

θέση  χ4= 12μέτρα. Τέλος  για  να  υπολογίσουμε  την  μετατόπιση     

ΔΧ 3,4=  ομοίως x4-x3=12-15 = -3m    

 

 

                                                                 

                                           

Θα  μπορούσαμε  τέλος  να  ισχυριστούμε  πως  η  μετατόπιση  για 

λόγους  καλύτερης  κατανόησης  είναι  η  μεταβολή  της  θέσης  ενός  

σώματος  καθώς  περνά  ο  χρόνος.  
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III.     ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ  ΟΜΑΛΗ  ΚΙΝΗΣΗ. 

 

Για  να  περιγραφεί  η  κίνηση  εκτός  από  τις  έννοιες  που  

εξετάστηκαν  πρέπει  να  γνωρίζουμε  και  την  έννοια  της  

χρονικής  διάρκειας:   

Χρονική  διάρκεια ονομάζουμε  την  μεταβολή  των  χρονικών  

στιγμών  κατά  τις  οποίες  διαδραματίζεται  ένα  φαινόμενο. 

Δηλαδή:       

 

� Ταχύτητα  στην  ευθύγραμμη  ομαλή  κίνηση  ονομάζουμε  το  

διανυσματικό  μέγεθος  η  οποία  ορίζεται  ως  το  πηλίκο  της  

μετατόπισης  διά  την  χρονική  διάρκεια  της  κίνησης: 

                   

Με  U  η  ταχύτητα  που  μετράται  σε    

Όπου  ΔΧ  η  μετατόπιση  του κινητού   που  μετράται  σε 1m 

Και  Δt  η  χρονική  διάρκεια  της  κίνησης  που  μετράται  σε  1sec 

 

Πολλοί  αντιλαμβάνονται  την  κίνηση  ως  το  πόσο  διάστημα  

διανύει  ένα  κινητό  καθώς  ο  χρόνος  τρέχει. Για  παράδειγμα  

φανταστείτε  ένα  αυτοκίνητο  να τρέχει  και  παράλληλα  σε  μία  

εικόνα  ένα  χρονόμετρο  του  οποίου  ο  χρόνος  συνεχώς  τρέχει. 

 

� ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ – ΧΡΟΝΟΥ 

Ένα  κινητό  κινείται  ευθύγραμμα  και  ομαλά (δηλαδή  με  

σταθερή  ταχύτητα) το διάγραμμα  ταχύτητας – χρόνου  του  

κινητού  θα  είναι  το  εξής. 
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Όπως  παρατηρείτε  τα σημεία  ορίζουν  μία  ευθεία  παράλληλη  

με  τον  άξονα  του  χρόνου (οριζόντιο). 

Τέλος  το  εμβαδόν  που  προκύπτει  από την ευθεία  

υπολογίζεται  από  τον  τύπο   

Όπως  προκύπτει  από τον  τύπο   

 

� ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  ΘΕΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΥ 

Ένα  κινητό  κινείται  ευθύγραμμα  και  ομαλά   και  οι  τιμές  που  

παίρνουν  η  θέση  και  ο  χρόνος  είναι  οι  εξής: 

 

 

 

 Σημείο Α Σημείο Β Σημείο Γ Σημείο Δ Σημείο Ε 

Δ(x) 0 1 2 3 4 

t 0 0,5 1 1,5 2 
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Δ[x]        (m)    -    t    (s)    

 

 

Όπως  φαίνεται   και  από  το  διάγραμμα  τα  ποσά  x-t  είναι  

ανάλογα  και  το  πηλίκο  τους  είναι  σταθερό  με τιμή  2. Το  

πηλίκο  αυτό  μας  δείχνει  την  ταχύτητα. Στο σχήμα  η  

εφαπτομένη  της  γωνιάς  δείχνει  την  ταχύτητα. 

 

� Έννοια  της  μέσης  ταχύτητας: Για  να  υπολογίσουμε  τη  μέση  

ταχύτητα   αρκεί  να  πάρουμε το  συνολικό  διάστημα  που  έχει  

διανύσει  το  κινητό  καθ’ όλη  την  διάρκεια  της  κίνησης  και  να  

την  διαιρέσουμε  με  την  συνολική  αυτή  διάρκεια  

                            ΩΣΤΕ:   με  s ολικό  το συνολικό  

διάστημα  και  t ολικό  την συνολική διάρκεια. 

 

 Αυτή είναι η ευθύγραμμη ομαλή  κίνηση. Πάντως  πληροφοριακά  

οι  κινήσεις  διακρίνονται  σε  τρία  είδη. Αρχικά  οι  κινήσεις  στον  

μικρόκοσμο,  οι  κινήσεις  στον  μακρόκοσμο  δηλαδή  oι  κινήσεις  

που  πραγματοποιούν  οι  πλανήτες  και  όλα  τα  ουράνια  

σώματα  που  βρίσκονται  έξω  από  την  γη  και  οι  κινήσεις  στον  

δικό  μας  κόσμο. 
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IV. ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΑ  ΟΜΑΛΑ  ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ  ΚΙΝΗΣΕΙΣ 

           

 Οι  ευθύγραμμες  ομαλά  επιταχυνόμενες  κινήσεις  διακρίνονται  

στις εξής επιμέρους κινήσεις: Α. Ευθύγραμμα ομαλά  

επιταχυνόμενη  κίνηση.    Β. Ευθύγραμμα ομαλά  

επιβραδυνόμενη   κίνηση. 

Κατά  τις  δύο  αυτές  καινούργιες  κινήσεις  θα  γνωρίσουμε  ένα  

καινούργιο  μέγεθος  την  επιτάχυνση  ή  επιβράδυνση  

αντίστοιχα. 

Επιτάχυνση  ονομάζουμε  την  μεταβολή  της  ταχύτητας  στη  

εξεταζόμενη  χρονική  διάρκεια  προς  την  χρονική  διάρκεια  

αυτή. 

 Συμβολίζουμε  την  επιτάχυνση  με  το  γράμμα α και  δίνεται  

από τον  τύπο:    

Με  α  την  επιτάχυνση  ή  επιβράδυνση  που  μετράται σε   

        Δu την  μεταβολή  της  ταχύτητας  που  μετράται  σε   

  Δt  η  χρονική  διάρκεια  της  μεταβολής  που  μετράται  σε 1sec 

Δu=u-uo και   Οι  εξισώσεις  αυτές  συνεπάγονται την 

παρακάτω ισότητα : a=Δu/Δt = (u-uo)/(t-to) => u= uo + a (t-to) 

Εγώ  αντιλαμβάνομαι  την  επιτάχυνση  ως  το  πόσο  γρήγορα  

αυξάνει  ή  μειώνει  την  ταχύτητα  του ένα  κινητό  καθώς  περνά  

ο  χρόνος  και  ο  χρόνος  στο  χρονόμετρο  τρέχει. 

Αυτή  είναι  μία  εικόνα  ευθύγραμμης  ομαλά  επιταχυνόμενης  

και  επιβραδυνόμενης  κίνησης. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ -  ΧΡΟΝΟΥ 

 

Ένα  κινητό κινείται ευθύγραμμα και ομαλά και επιταχυνόμενα  

και οι τιμές της επιτάχυνσης  του είναι οι εξής :  

 

 Σημείο Α Σημείο Β Σημείο Γ Σημείο Δ Σημείο Ε 

A    (m/s
 2

)
 
 0 2 2 2 8 

Δt     (s) 0 2 4 6 8 
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0 1 2 3 4 5 6 7 

    a        (m/s2)        -    t    (s)        

 

Όπως φαίνεται και στο διάγραμμα επιτάχυνσης- χρόνου η τιμή 

της επιτάχυνσης παραμένει σταθερή  ανεξάρτητα με το χρόνο. 

       Το  ίδιο διάγραμμα θα παρατηρούσαμε  αν  η επιτάχυνση ήταν 

αρνητική  ( επιβράδυνση )  αλλά  εφόσον  η τιμή της  επιβράδυνσης  

θα  ήταν κάτω  από  το μηδέν  η επιτάχυνση  θα ήταν  παράλληλη  με 

τον άξονα  του χρόνου και  επιπλέον  από  κάτω  του. 
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� ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ – ΧΡΟΝΟΥ 

Ένα  κινητό κινείται  ευθύγραμμα  ομαλά και επιταχυνόμενα με 

επιτάχυνση ίση με   και  οι  τιμές  της  ταχύτητας του  

σε σχέση  με το χρόνο είναι οι εξής :  

H ταχύτητα  υπολογίζεται  από τον τύπο  που αναφέρθηκε στην 

αρχή της παραγράφου :    με   = 0 

 

 Σημείο Α Σημείο Β Σημείο Γ Σημείο Δ Σημείο Ε 

U          (m/s) 0 2 4 6 8 

Δ[T]          (s) 0 1 2 3           4 
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U    (m/s)    -    t    (s)    

 

  Όπως  παρατηρούμε η ταχύτητα είναι ανάλογη  του  χρόνου  

εφόσον  το κινητό  δεν  έχει κάποια  αρχική  ταχύτητα. 

 Επίσης  πρέπει  να παρατηρήσουμε  πως  στην  περίπτωση  κατά  

την  οποία  έχουμε  επιβράδυνση  τα  ποσά  θα  παραμείνουν  

ανάλογα  με τη  διαφορά  πως  η  ευθεία  που  θα σχηματιστεί  θα  

βρίσκεται  υπό  του  μηδενός  και  θα  έχει  ακριβώς  τις  αντίθετες  

τιμές  της  ταχύτητας.  

Έτσι  στο φαινόμενο  της  κίνησης  του  κινητού  με  ευθύγραμμη  

ομαλά  επιβραδυνόμενη  κίνηση  αυτής  της  φοράς  και  με  

μέτρο  επιβράδυνσης  ίσο  με    ο πίνακας  τιμών  

θα  έπαιρνε  τις  παρακάτω  τιμές :  
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 Σημείο Α Σημείο Β Σημείο Γ Σημείο Δ Σημείο Ε 

U        (m/s) 0 -2 -4 -6 -8 

Δt      (s) 0 1 2 3 4 

 

Και  το  διάγραμμα   της  ταχύτητας  σε συνάρτηση  με το  χρόνο   

θα  είχε  την  εξής  μορφή 
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� ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΥ 

Στην  ενότητα  της  ευθύγραμμης  ομαλής  κίνησης  παρατηρούμε  

πως  το  εμβαδόν  που  περικλείεται  στο  διάγραμμα της  

ταχύτητας  σε συνάρτηση  με  τον  χρόνο,  μεταξύ  του  άξονα  του  

χρόνου  και   της ταχύτητας  μας  επιδεικνύει  την  μετατόπιση  του  

κινητού. 

Αν  εφαρμόσουμε  την  ίδια  διεργασία  και  στις  ευθύγραμμα  

ομαλά  μεταβαλλόμενες  κινήσεις  με την  διαφορά πως   στις  

δεύτερες  το  σχήμα  που  σχηματίζεται  δεν  είναι  τρίγωνο  αλλά  

τραπέζιο,   καθώς   κατά κύριο  λόγο  στις  κινήσεις  αυτού  του  

είδους   υπάρχει  αρχική  ταχύτητα. 

Έπειτα  από  πλήθος  πράξεων  γύρο  από  τον  κύριο  τύπο  του  

τραπεζίου (B+β)*υ/2  προκύπτει  ο  εξής  τύπος  : 

 

Σύμφωνα  με  τον  παραπάνω  τύπο μπορούμε  να  σχεδιάσουμε  

το  διάγραμμα  της  μετατόπισης  σε  συνάρτηση  με  τον  χρόνο. 
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Ένα  κινητό  εκτελεί  ευθύγραμμα  ομαλά  επιταχυνόμενη  κίνηση  

με  σταθερή  επιτάχυνση α=2m/s
2
 και  κινείται  για  χρονικό  

διάστημα     έχοντας  ήδη  αρχική  ταχύτητα  ίση  με  

. Η  γραφική  του  παράσταση  στις  διάφορες  χρονικές  

στιγμές  της  κίνησης  δίνεται  στο  παρακάτω  διάγραμμα. 

 

 Σημείο Α Σημείο Β Σημείο Γ Σημείο Δ Σημείο Ε 

Δ[X]      (m) 0 18.75 50 93.75 150 

Δt       (s) 0 2.5 5 7.5 10 

 

 

 

 Για  να  επαληθεύσουμε  τις  τιμές  του  πίνακα  αρκεί  να  

πάρουμε  μία  τιμή  και  να  κάνουμε  τους  υπολογισμούς. 

ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ: 

Δ(χ)= uot + ½ a t
2
 => Δ (χ) = 5 . 5 + ½ .2.5

2
 => Δ (χ)= 25+25=50m 
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                                          Ιάσων Ντούνης A3  

Σχολικό έτος 2010-11 

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ 

 

Εισαγωγή 

1. Χρόνος 

Η έννοια του χρόνου στην µελέτη των κινήσεων έχει δύο 

περιπτώσεις: 

Α) Την χρονική στιγµή η οποία δεν έχει καµία διάρκεια 

Β) Το χρονικό διάστηµα το οποίο αναφέρεται στην διαφορά 

µεταξύ δύο χρονικών στιγµών. 

Παράδειγµα 1: 

Κάνουµε ένα ταξίδι ξεκινώντας 8 η ώρα το πρωί και φθάνουµε 

11 η ώρα το πρωί στον προόρισµό µας. Το ταξίδι µας έχει 

χρονική διάρκεια τρεις ώρες και τη χρονική στιγµή 11.00 

είµαστε στον προορισµό µας. 

Μονάδα µέτρησης: 1 sec 

Μονόµετρο µέγεθος 

 

2. Μετατόπιση 

Μετατόπιση ενός σώµατος ορίζεται η διαφορά µεταξύ της 

τελικής και της αρχικής θέσης. 

Τύπος 

∆Χ = Χ τελικό – Χ αρχικό  
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Παράδειγµα 2 

 

 

 

 

Το σώµα αρχικά βρίσκεται στη θέση Α και τελικά στη θέση Β.  

Ισχύει: ∆Χ= ΧΒ – ΧΑ = -3 -2 = - 5 m  (αριστερά από την αρχική 

του θέση).  

 

Μονάδα µέτρησης: 1m 

∆ιανυσµατικό µέγεθος. 

3. Ταχύτητα 

Ταχύτητα ενός σώµατος ορίζεται το πηλίκο της µετατόπισης 

του σώµατος προς το αντίστοιχο χρονικό διάστηµα (ή ο 

ρυθµός µεταβολής της µετατόπισης).  

Τύπος 

U = ∆Χ/∆t 

Παράδειγµα3 : 

Ένα σώµα διανύει την απόσταση ΑΒ σε χρόνο ∆t1 = 2s οπότε 

έχει ταχύτητα U1 = ∆Χ/∆t = (5-1)/2 = 2 m/s 

Ένα δεύτερο σώµα διανύει την ίδια απόσταση ΑΒ σε χρόνο  

∆t2 = 4s οπότε έχει ταχύτητα U2 = ∆X/∆t = (5-1)/4 = 1m/s 

 

Μονάδα µέτρησης: 1 m/s 

∆ιανυσµατικό µέγεθος. 

 

 
-3     -2     -1     0     1     2     3 

A Β 
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4. Επιτάχυνση 

Επιτάχυνση ενός σώµατος ορίζεται το πηλίκο της µεταβολής 

της ταχύτητας του σώµατος προς το αντίστοιχο χρονικό 

διάστηµα (ή ο ρυθµός µεταβολής της ταχύτητας) 

 Τύπος 

α = ∆U/∆t 

Παράδειγµα4 : 

Ένα αυτοκίνητο έχει ταχύτητα 20 m/s και ο οδηγός του πατάει 

γκάζι. Μετά από χρόνο ∆t = 10s το αυτοκίνητο έχει αποκτήσει 

ταχύτητα 40 m/s. Εποµένως η επιτάχυνση του αυτοκινήτου 

είναι α = ∆U/∆t = (40-20)/10 = 20/10 = 2 m/s2 

 

Μονάδα µέτρησης: 1 m/s2 

∆ιανυσµατικό µέγεθος. 

 

Είδη κινήσεων 

 

1. Ευθύγραµµη οµαλή κίνηση 

Η κίνηση αυτή πραγµατοποιείται σε µία ευθεία γραµµή µε 

συνεχώς σταθερή ταχύτητα κατά µέτρο και κατεύθυνση 

 

Εξίσωση της κίνησης :   ∆Χ = U . ∆t 

∆ιαγράµµατα 

U = F (t) (συνάρτηση του χρόνου) 
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Το σκιασµένο εµβαδόν στο διάγραµµα υ,t είναι η µετατόπιση, 

ενώ στο διάγραµµα ∆χ,t η εφαπτοµένη της γωνίας Θ 

αντιπροσωπεύει την ταχύτητα.  

 

1. Σώµα εκτελεί ευθύγραµµη οµαλή κίνηση (E.Ο.Κ.). Κάποια 

χρονική στιγµή βρίσκεται στη θέση Χ1 = 20 m ενώ 10 sec 

αργότερα βρίσκεται στη θέση Χ2 = 62 m. Να βρεθεί η ταχύτητα 

του σώµατος 

                    

                                ∆Χ = U.∆ t  

∆Χ= Χ2 – Χ1            42 = U . 10  

∆Χ = 42 m               U = 42/10 

                                U = 4,2 m/s 

 

u 

t 

Δχ 

t 
Θ 
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1. ∆ύο σώµατα Α και Β βρίσκονται σε απόσταση D=840 m 

µεταξύ τους. Το σώµα Α έχει ταχύτητα 16 m/s ενώ το 

σώµα Β έχει 40 m/s . Να βρεθεί µετά από πόσο χρόνο θα 

συναντηθούν αν ξεκινούν ταυτόχρονα την κίνηση τους 

 

∆ΧΑ = UA . t           ∆XB = UB .t         

X = 16.  t             840 – X = 40. t 

                    840 – 16 t = 40 t 

                             840 = 40t + 16 t 

                             840 = 56 t 

                             t = 840/56     t =15 sec 

          

B 

840 m 

840-x X 

A C 
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Ευθύγραµµη οµαλά µεταβαλλόµενη κίνηση 

 

Α) Επιταχυνόµενη  

Η κίνηση αυτή πραγµατοποιείται σε ευθεία γραµµή µε 

συνεχώς σταθερή επιτάχυνση κατά µέτρο και κατεύθυνση. Η 

επιτάχυνση έχει την ίδια κατεύθυνση µε την ταχύτητα του 

σώµατος. 

 

Εξίσωση της ταχύτητας :  

∆U = α. ∆t 

Uτελ  - Uαρχ = α. ∆t 

Uτελ= Uαρχ + α ∆t 

 

Εξίσωση της κίνησης 

Χ = Uαρχ . t +  1/2  . α . t.2 
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∆ιαγράµµατα 

α=f (t)                          U= f (t)    

 

 

a  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το σκιασµένο εµβαδόν είναι η µεταβολή της ταχύτητας. 

 

 

 

U 

t 

Uαρχ 

t 
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X = f (t) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απόδειξη του τύπου  Χ= Uαρχ  t + ½ . α. t2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t 

X 

U 

t 

Uαρχ 
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Υπολογίζουµε το εµβαδόν του τραπεζίου 

Ε = (Β + β) . U/2 

 

E = (U + Uαρχ ) . t/2  

 

E=  U.t  + Uαρχ .t /2 

 

E = (Uαρχ + α . t ) . t/2 + Uαρχ .t/2 

 

E = Uαρχ .t /2+ α . t . t /2+ Uαρχ .t/2 

E = 2 Uαρχ . t /2+ α . t . t/2  

 

E = Uαρχ . t + ½ . α . t 2 

 

 

 

B) Επιβραδυνόµενη 

Η κίνηση αυτή πραγµατοποιείται σε ευθεία γραµµή  µε 

συνεχώς µειούµενη ταχύτητα, µε σταθερό ρυθµό. Σε αυτή την 

περίπτωση, το σώµα έχει σταθερή , κατά µέτρο και 

κατεύθυνση επιβράδυνση. Η επιβράδυνση έχει πάντα 

αντίθετη κατεύθυνση από την ταχύτητα.  

Εξίσωση της ταχύτητας 

Uτελ =  Uαρχ  - αt   
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Εξίσωση της κίνησης 

∆Χ = Uαρχ t – ½ αt2  

 

∆ιαγράµµατα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a 

t 

0 

U 

Uαρχ 

t 
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ΛΥΜΕΝΑ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 

 

1)Σώµα έχει αρχική ταχύτητα Uo = 25 m/s. Αν σε χρόνο  

   ∆t = 5 sec  το σώµα έχει διανύσει ∆X = 225 m, πόση        

   επιτάχυνση έχει το σώµα και πόση ταχύτητα;   

 

U = Uo + αt  (1) 

∆Χ = Uot + ½ at2  (2) 

 

(2)    225 = 25.5 + ½ a.52 

225 = 125 + a.25/2 

1.225 = 2.125 + 2 a.25/2 

450 - 250 = 25α 

25.a/25 = 200/25 

           α = 8 m/s2  

 

 

Χ 

t 
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 (1)    U = 25 + 8.5 

U= 25 + 40 

           U = 65 m/s 

 

 

2) Αυτοκίνητο κινείται µε ταχύτητα Uo = 28 m/s.  Ο οδηγός 

βλέπει µπροστά του ένα εµπόδιο σε απόσταση d = 58 m. Αν 

το αυτοκίνητο επιβραδύνει µε σταθερή α = 7 m/s2 , θα 

προλάβει να σταµατήσει και να µη χτυπήσει το εµπόδιο;  

 

U = Uo – at  (1) 

∆Χ =  Uot – ½ at2   (2) 

Από την εξίσωση (1) υπολογίζουµε το χρόνο που απαιτείται 

για να σταµατήσει το αυτοκίνητο  

 

Ο = 28 – 7.t 

7t/7 = 28/7 

           t = 4 sec 

 

Στο χρόνο αυτό το αυτοκίνητο διανύει: 

∆Χ = 28.4 – ½ .7.42 

∆Χ = 112-56 

∆Χ = 56m 

Άρα αφού ∆Χ=d, το αυτοκίνητο δεν χτυπάει το εµπόδιο. 
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Ασκήσεις 

 

1. Σώµα εκτελεί E.Ο.Κ. µε ταχύτητα  U = 20 m/s. 

Ι) Πόσα m έχει διανύσει µετά από χρόνο  t= 12 sec  

ΙΙ) Να γίνουν διαγράµµατα U-t  και X-t  

 

2. Στο διάγραµµα U-t  του σχήµατος οι ταχύτητες ενός 

σώµατος για διάφορα χρονικά διαστήµατα. 

Ι) Να βρεθεί το διάστηµα που διανύει σε κάθε χρονικό 

διάστηµα καθώς και το συνολικό διάστηµα 

ΙΙ) Να γίνει το διάγραµµα X-t 

 

 

 

 

 

 

 

10 

20 

5 10 20 

U 

t 
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∆υνάµεις στο επίπεδο 
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ΓΡΑΠΤΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Σχολικό έτος 2010-2011 

Κακαµπάκου Λύδια 

Α2 Λυκείου 
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ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΝΕΥΤΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 
• Πρόλογος                                                                                   

• Εισαγωγή                                                                                   

• 1ος
 νόµος Νεύτωνα                                                                    

• 2ος
 νόµος Νεύτωνα                                                                   

• 3ος νόµος Νεύτωνα                                                                   

• Συνδυασµός των τριών νόµων                                              

• Βιβλιογραφία                                                                            
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Ο Ισαάκ Νεύτωνας γεννήθηκε το 1642 στο Γούλσθορπ του 

Λίνκολνσερ, ενώ αξιοσηµείωτο είναι πως την ίδια χρονιά σηµειώθηκε 

και ο θάνατος του Γαλιλαίου. Ο πατέρας του Νεύτωνα πέθανε όταν ο 

ίδιος ήταν σε ηλικία τριών µηνών και η µητέρα του ξαναπαντρεύτηκε 

µετά από  δύο χρόνια. Η παρουσία του νέου πατριού αποµάκρυνε τον 

µικρό Νεύτωνα από την µητέρα του, αφού αναγκάστηκε να περάσει το 

µεγαλύτερο µέρος της παιδικής του ηλικίας µε τη γιαγιά και τον παππού 

του. Η στέρηση της µητέρας του του γέννησε πλήθος παιδικών 

τραυµάτων που εκδηλώθηκαν µε την µορφή ψυχολογικών προβληµάτων. 

Ως προσωπικότητα, ο Νεύτωνας ήταν ήρεµος, άκρως εσωστρεφής 

και µυστικοπαθής, ενώ συχνά υπέφερε από καταθλιπτικές και 

µελαγχολικές τάσεις. Ήταν ακόµα ιδιαίτερα ανασφαλής και αγχώδης, 

γεγονός που επιβεβαιώνουν οι κρίσεις άγχους και αγωνίας που εκδήλωνε 

κατά τη διάρκεια δηµοσίευσης κάποιας ερευνητικής του εργασίας, αφού 

φοβόταν υπερβολικά την άσχηµη κριτική.  

Στο σχολείο οι καθηγητές δεν είχαν ανακαλύψει ακόµα το ιδιοφυές 

µυαλό του, καθώς µάλιστα τον χαρακτήριζαν αδιάφορο, αργό και 

απρόσεκτο. Παρουσίαζε σταθερή πρόοδο στο µάθηµα των Λατινικών, 

στην αριθµητική ήταν µέτριος έως αδύναµος, ενώ ενδιαφέρον και 

επιδεξιότητα έδειχνε για την κατασκευή διαφόρων οµοιωµάτων. Παρόλα 

αυτά, ως φοιτητής καταφέρνει να γίνει δεκτός στο Trinity College του 

πανεπιστηµίου του Cambridge για να σπουδάσει νοµικά. Εκεί γνωρίζει 

τη φιλοσοφία του Αριστοτέλη και στη συνέχεια καταπιάνεται µε τη 

µελέτη άλλων σύγχρονών του επιστηµόνων, όπως του Καρτέσιου, του 

Μπόυλ, του Κοπέρνικου, του Γαλιλαίου και άλλων σπουδαίων 

προσωπικοτήτων. Παράλληλα η αγάπη του για τη θρησκεία και την 

αλχηµεία τον οδήγησαν στην προσεκτική και εκτενή µελέτη της Βίβλου 

και πολλών άλλων βιβλίων θρησκευτικού περιεχοµένου. 

Η συστηµατική και υποµονετική του εργασία απέδωσαν καρπούς 

τοποθετώντας το Νεύτωνα στη λίστα µε τους σπουδαιότερους 

επιστήµονες παγκοσµίως. Πιο συγκεκριµένα, ασχολήθηκε κυρίως µε τη 

βαρύτητα, διαµορφώνοντας το νόµο της παγκόσµιας έλξης, τη µηχανική, 

διατυπώνοντας τους τρεις νόµους  του για την κίνηση και την οπτική. Η 

συνεισφορά του ήταν επίσης καθοριστική για τον τοµέα των 

µαθηµατικών, καθώς εισήγαγε τις έννοιες της παραγώγησης και της 

ολοκλήρωσης που σχετίζονται µε την µελέτη των καµπύλων γραµµών. 

Έχοντας ήδη υποφέρει δύο νευρικούς κλονισµούς, ο Νεύτωνας 

πεθαίνει στο Λονδίνο στις 20 Μαρτίου του 1727. 
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1ος ΝΟΜΟΣ ΝΕΥΤΩΝΑ 
Ή ΑΡΧΗ ΤΗΣ Α∆ΡΑΝΕΙΑΣ  

 
Όταν ένα σώµα (υλικό σηµείο) είναι ακίνητο (u=0) ή κινείται 

ευθύγραµµα και οµαλά (u=σταθερή) τότε η συνισταµένη των δυνάµεων 

ΣF που ασκούνται στο σώµα είναι ίση µε µηδέν. 

 

 

 

∆ιαφορετική διατύπωση  

Συχνά ζητείται η αναδιατύπωση του νόµου, εκφράζοντάς τον µε 

διαφορετικό τρόπο. Το γεγονός αυτό δεν θα πρέπει να προκαλεί άγχος 

αλλά απαιτεί ψύχραιµη αντιµετώπιση. Έτσι, σύµφωνα µε το νόµο έχουµε 

ότι  

• Αν σε ένα σώµα δεν ασκείται καµία δύναµη ή η συνισταµένη όλων 

των δυνάµεων που ασκούνται σε αυτό είναι ίση µε µηδέν, τότε το 

σώµα παραµένει ακίνητο ή διαγράφει ευθύγραµµη οµαλή κίνηση. 
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• Σε κάθε σώµα διατηρείται η κατάσταση ηρεµίας του (u=0 ή 

u=σταθερή) µέχρις ότου να του ασκηθεί κάποια δύναµη. 

• Κάθε σώµα, που είτε δε δέχεται καµία δύναµη, είτε η συνισταµένη 

όλων των δυνάµεων που του ασκούνται είναι µηδενική, τείνει να 

διατηρεί την κινητική του κατάσταση. 

 

Γιατί επιµένουµε στην ευθύγραµµη οµαλή κίνηση και όχι σε κάποια 

άλλου είδους κίνηση; 

Γιατί στην  ευθύγραµµη οµαλή κίνηση ισχύει ότι η ταχύτητα 

διατηρείται σταθερή. Και επειδή η ταχύτητα είναι διανυσµατικό µέγεθος, 

για να διατηρείται σταθερή θα πρέπει και οι τρεις παράγοντες που την 

προσδιορίζουν: µέτρο, φορά, διεύθυνση να µην µεταβάλλονται. 

Αν λοιπόν ένα αυτοκίνητο κινούνταν µε 5 m/s αλλά όχι σε ευθεία 

γραµµή και έστριβε, τότε ταυτόχρονα, αν και δεν θα άλλαζε το µέτρο της 

ταχύτητας (δηλαδή 5 m/s), θα µεταβαλλόταν τόσο η διεύθυνση, όσο και 

η φορά. Ή αν ένα τρένο που πραγµατοποιεί ευθύγραµµη διαδροµή 

µεταξύ Αθήνας-Θεσσαλονίκης ξεκινώντας από την Αθήνα έχει σταθερή 

ταχύτητα u=60 m/s και ξαφνικά αρχίσει να κατευθύνεται, πάλι µε 60 m/s, 

πίσω προς την Αθήνα, η ταχύτητα θα έχει αλλάξει, αφού τώρα το τρένο 

έχει αντίθετη φορά. Στις παραπάνω περιπτώσεις η ταχύτητα δεν είναι 

σταθερή. 

 

 

Γιατί ονοµάζεται και Αρχή της αδράνειας; 

Σύµφωνα µε το Νόµο της Αδράνειας, κάθε σώµα στη φύση έχει τη 

τάση να διατηρεί τη  κινητική του κατάσταση. Ο Νεύτωνας συνέδεσε την 

αδράνεια των σωµάτων µε τη δύναµη και κατέληξε στο ότι µόνο η 

άσκηση µιας δύναµης ή περισσότερων µε συνισταµένη διάφορη του 

µηδενός µπορούν να µεταβάλλουν την κινητική κατάσταση του σώµατος 

αυτού. 

 

Παράδειγµα 

Έστω σώµα µάζας m µε αρχική ταχύτητα u=0. Να σχεδιάσετε όλες 

τις δυνάµεις που ασκούνται στο σώµα έτσι ώστε 

1. να είναι ακίνητο, 

2. να κινείται ευθύγραµµα και οµαλά 

∆ίνεται g=10 m/s. 

 

1. Βήµατα 

 

i. Σχεδίαση σχήµατος. 
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ii.Από τα δεδοµένα γνωρίζουµε ότι στο σώµα ασκείται η δύναµη του 

βάρους w, αφού δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας g=10 m/s
2
. 

iii.Αφού το σώµα δεν κινείται στον κατακόρυφο άξονα και επειδή αυτό 

έρχεται σε επαφή µε το έδαφος συµπεραίνουµε ότι στο σώµα θα 

ασκείται και µία επιπλέον δύναµη από το δάπεδο (N) η οποία θα έχει 

την ίδια διεύθυνση και αντίθετη φορά µε τη δύναµη του βάρους w. 

Η τιµή της υπολογίζεται από τον πρώτο νόµο του Νεύτωνα:          

+N-w=0, N=w . 

iv.Το σώµα έρχεται σε επαφή µε το δάπεδο το οποίο είναι τραχύ από 

τη στιγµή που δεν δίνονται πληροφορίες για λείο επίπεδο. Άρα 

αναµένουµε να ασκείται στο σώµα η δύναµη της στατικής τριβής 

Τστ. Το σώµα όµως ζητείται να είναι ακίνητο άρα και η τιµή της Τστ 

θα είναι ίση µε µηδέν. 

 

2. Βήµατα 

 

i. Σχεδίαση σχήµατος. 

 
ii. Από τα δεδοµένα γνωρίζουµε ότι στο σώµα ασκείται η δύναµη    

του βάρους w, αφού δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας g=10 

m/s
2
. 
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iii. Αφού το σώµα δεν κινείται στον κατακόρυφο άξονα και επειδή 

αυτό έρχεται σε επαφή µε το έδαφος συµπεραίνουµε ότι στο 

σώµα θα ασκείται και µία επιπλέον δύναµη από το δάπεδο (N) η 

οποία θα έχει την ίδια διεύθυνση και αντίθετη φορά µε τη δύναµη 

του βάρους w. Η τιµή της υπολογίζεται από τον πρώτο νόµο του 

Νεύτωνα:         +N-w=0, N=w . 

iv. Σε αυτή τη δεύτερη περίπτωση επιθυµούµε το σώµα να κινείται 

ευθύγραµµα και οµαλά, εποµένως η συνισταµένη των δυνάµεων 

στον οριζόντιο άξονα θα πρέπει να είναι µηδενική. ∆ίνεται από 

την άσκηση ότι η αρχική ταχύτητα του κινητού είναι µηδενική, 

εποµένως προκειµένου να αρχίσει την ευθύγραµµη οµαλή κίνησή 

του θα πρέπει να του ασκηθεί κάποια δύναµη F. Τη δύναµη αυτή 

θα αντισταθµίζει η αντίθετης κατεύθυνσης δύναµη της τριβής 

που αναπτύσσεται, µιας και η επιφάνεια είναι τραχεία. Το µέτρο 

της τριβής υπολογίζεται επίσης από τον πρώτο νόµο του 

Νεύτωνα ως εξής:    -T+F=0,   T=F 

 

Εφαρµογή του νόµου  

Ο πρώτος νόµος του Νεύτωνα εφαρµόζεται κυρίως σε προβλήµατα 

ισορροπίας. 
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2ος
 ΝΟΜΟΣ ΝΕΥΤΩΝΑ 

Ή ΘΕΜΕΛΙΩ∆ΗΣ ΝΟΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 

 

Το δεύτερο νόµο του Νεύτωνα διατυπώνει ο τύπος   

F=m a, όπου F η συνισταµένη των δυνάµεων που ασκούνται σε ένα                                                   

σώµα, 

m η µάζα του σώµατος αυτού και 

a η επιτάχυνση που προκαλείται από τη δύναµη αυτή, 

περιγράφει ότι η συνισταµένη δύναµη που ασκείται πάνω σε ένα σώµα 

ισούται µε το γινόµενο της µάζας του σώµατος αυτού επί την επιτάχυνση 

που αποκτά. 

Από τον τύπο αυτό απορρέουν δύο σχέσεις. Αρχικά δηλώνεται ότι η 

επιτάχυνση που αποκτά ένα σώµα είναι αντιστρόφως ανάλογη µε την 

µάζα του, συµπέρασµα που προκύπτει από την επίλυση του αρχικού 

τύπου: 

F=m α,    
F

m
a

=  

Η αντίστροφη αυτή αναλογία της µάζας µε την επιτάχυνση σηµαίνει ότι 

ασκώντας την ίδια δύναµη κάθε φορά και µεταβάλλοντας την µάζα του 

σώµατος, η επιτάχυνση θα µεταβάλλεται αντιστρόφως ανάλογα µε την 

µεταβολή της µάζας. Σχηµατικά σε τραχεία επιφάνεια έχουµε: 
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Περιγράφεται ακόµα η αναλογία µεταξύ ασκούµενης δύναµης και 

επιτάχυνσης. Τα διανυσµατικά µεγέθη της δύναµης και της επιτάχυνσης 

συνδέει η σχέση αιτίας-αποτελέσµατος και µάλιστα, αφού είναι ανάλογα 

θα ισχύει πως έχουνε πάντοτε την ίδια κατεύθυνση. Σχηµατικά σε 

τραχεία επιφάνεια έχουµε: 

 
 

Ο δεύτερος νόµος του Νεύτωνα είναι τόσο σηµαντικός γιατί 

φανερώνει µια βασική ιδιότητα των δυνάµεων, αυτή δηλαδή της 

δυνατότητάς τους να µεταβάλλουν την κινητική κατάσταση των 

σωµάτων. ∆ιακρίνονται τέσσερεις περιπτώσεις: 

• Αν δεν ασκείται καµία δύναµη στο σώµα ή αν η συνισταµένη των 

δυνάµεων που ασκούνται σε αυτό είναι µηδενική, τότε και η 

επιτάχυνση του σώµατος θα είναι µηδενική και θα ισχύει ο πρώτος 

νόµος του Νεύτωνα που διατυπώθηκε προηγουµένως. 

• Αν όµως η συνισταµένη όλων των δυνάµεων δεν είναι ίση µε 

µηδέν και ασκείται στο σώµα προς την κατεύθυνση της κίνησης 

(θετική), τότε συµφωνούµε πως το σώµα θα επιταχύνεται και άρα 

a>0. Η κίνηση που θα διαγράφει σε αυτή την περίπτωση το κινητό 

θα είναι οµαλή. 

• Αν και πάλι η συνισταµένη των δυνάµεων δεν είναι µηδενική, 

αλλά αυτή ασκείται αντίθετα στην θετική κατεύθυνση της κίνησης 

τότε θα επιβραδύνει το σώµα και θα ισχύει a<0. Σε αυτή την  
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περίπτωση η a ονοµάζεται επιβράδυνση και η κίνηση θα είναι 

οµαλή. 

• Η τέταρτη περίπτωση είναι η πιο δύσκολη στην µελέτη της. Σε 

αυτήν η συνισταµένη των δυνάµεων που ασκούνται στο σώµα δε 

θα είναι σταθερή, όπως στις τρεις προηγούµενες περιπτώσεις, αλλά 

θα µεταβάλλεται συνεχώς. Γνωρίζουµε ότι η a θα µεταβάλλεται 

ανάλογα και η κίνηση, εποµένως, δε θα είναι πλέον οµαλή. 

Συνοπτικά η a µπορεί να πάρει τις εξής τιµές: 

• a=0, F=0 οπότε θα ισχύει ο πρώτος νόµος του Νεύτωνα 

• να είναι σταθερή και είτε 

o a>0, F>o οπότε θα έχουµε επιτάχυνση του σώµατος, είτε 

o a<0, F<0 οπότε θα έχουµε επιβράδυνση του σώµατος 

• να είναι µεταβαλλόµενη και τότε και η συνισταµένη δύναµη θα 

είναι µεταβαλλόµενη. 

 

Επίσης όπως και η ταχύτητα, έτσι και η επιτάχυνση είναι 

διανυσµατικό µέγεθος, οπότε θεωρούµε ότι εµφανίζεται σε κάποια 

κίνηση όχι µόνο όταν αλλάζει το µέτρο της ταχύτητας που την 

χαρακτηρίζει, αλλά και όταν µεταβάλλεται η φορά ή η διεύθυνσή της. 

Επιπρόσθετα είναι σηµαντικό να αναφερθούµε και σε µία ισοδύναµη 

µορφή του δεύτερου νόµου του Νεύτωνα, καθώς συχνά γίνεται χρήση της 

και οφείλουµε να ξέρουµε να την αναγνωρίζουµε. Γνωρίζουµε ότι το 

µέτρο της επιτάχυνσης δίνεται από τον τύπο a
t

υ∆
=
∆

 

και της ορµής από το τύπο p=m u. Προηγουµένως διατυπώσαµε το 

θεµελιώδη νόµο της Μηχανικής F=m a. Συνδυάζοντας αυτές τις τρεις 

σχέσεις θα καταλήξουµε στην ισοδύναµη µορφή του: 

 

F mα=   

F m
t

ο
υ υ−

=
∆

 

 
m m

F
t

ο
υ υ−

=
∆

 

p p
F

t

ο
−

=
∆

 

p
F

t

∆
=
∆

 

 

 

Κλείνοντας, ο δεύτερος νόµος του Νεύτωνα θεωρείται και θεµελιώδης 

νόµος της Μηχανικής (∆υναµικής) γιατί διαµορφώνει και όλες τις 
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βασικές εξισώσεις. Έχει λοιπόν πολλές εφαρµογές, µερικές από τις 

οποίες είναι: 

• Χρήση του σε προβλήµατα οµαλής κυκλικής κίνησης (F=m a, 

όπου η F έχει το ρόλο της κεντροµόλου) 

• Για την µελέτη της κεντροµόλου δύναµης γενικότερα 

• Στην ελεύθερη πτώση κοντά στη γη (όπου F=w και a=g) 

• Σε προβλήµατα ορµής που χρησιµοποιείται κυρίως η ισοδύναµη 

µορφή του. 

 

 

 

3ος
 ΝΟΜΟΣ ΝΕΥΤΩΝΑ 

 
Ο τρίτος νόµος του Νεύτωνα αποδεικνύει ότι οι δυνάµεις εµφανίζονται 

πάντα κατά ζεύγη στη φύση. ∆ηλαδή σε κάθε δράση αντιστοιχεί µία ίση 

και αντίρροπη αντίδραση. Ο νόµος αυτός ίσως να φαίνεται προφανής για 

τα σώµατα που έρχονται σε επαφή. Ας επιβεβαιώσουµε την ισχύ του 

µέσα από ορισµένα παραδείγµατα. Ένα βιβλίο όταν βρίσκεται πάνω στο 

θρανίο ασκεί σε αυτό δύναµη F. Τότε και το θρανίο ασκεί αντίθετη 

δύναµη F’ στο βιβλίο. Ή όταν περπατάµε, τα πόδια µας ασκούν δύναµη 

προς το έδαφος σπρώχνοντάς  το (δράση). Και το έδαφος όµως ασκεί 

δύναµη ίδιου µέτρου αλλά αντίθετης κατεύθυνσης στα πόδια µας 

(αντίδραση), επιτρέποντάς µας να µετακινηθούµε. Αν δεν ασκούνταν η 

αντίδραση από το έδαφος τότε θα ήταν αδύνατο να κινηθούµε, καθώς, 

όπως αποδεικνύει τόσο ο πρώτος όσο και ο δεύτερος νόµος του Νεύτωνα, 

για να αλλάξει η κινητική κατάσταση ενός σώµατος πρέπει να του 

ασκηθεί κάποια δύναµη. 

Αλληλεπίδραση ισχύει και για τις δυνάµεις που ανήκουν στην 

κατηγορία των από απόσταση δυνάµεων. Τέτοιες είναι οι µαγνητικές, η 

βαρυτική, οι ηλεκτρικές και άλλες. Αναφερόµενοι λόγου χάρη στις 

µαγνητικές, ένας µαγνήτης ασκεί ελκτική δύναµη (δράση) σε ένα 

σιδερένιο αντικείµενο. Αυτό µε τη σειρά του ασκεί αντίθετη δύναµη 

(αντίδραση) στον µαγνήτη. Ή, εξετάζοντας περίπτωση βαρυτικών 

δυνάµεων που ασκούνται µεταξύ Γης και Σελήνης, η Γη ασκεί ελκτική 

δύναµη (δράση) που έχει σηµείο εφαρµογής το κέντρο του πυρήνα της 

και ταυτόχρονα η Σελήνη, από το κέντρο της ασκεί την ίση και 

αντίρροπη αντίδραση στη Γη. 

 

Προσοχή 

Πρέπει να θυµόµαστε πως οι δυνάµεις δράσης-αντίδρασης 

ασκούνται σε διαφορετικά σώµατα. Εποµένως είναι τόσο λάθος όσο και 

ανώφελο να προσπαθήσουµε να βρούµε τη συνισταµένη τους. Η µόνη 
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περίπτωση που επιτρέπεται να βρούµε συνισταµένη είναι όταν 

εξετάζουµε τα σώµατα που αλληλεπιδρούν ως ένα ενιαίο σύνολο 

σωµάτων  και τότε γίνεται λόγος για συνισταµένη των εσωτερικών 

δυνάµεων του συστήµατος.  

 

 

 

 

 

 

 

Εφαρµογή 

Ο τρίτος νόµος του Νεύτωνα χρησιµοποιείται κυρίως σε 

προβλήµατα που εξετάζουµε συστήµατα σωµάτων καθώς επιτρέπεται η 

εύρεση συνισταµένης µεταξύ δράσης και αντίδρασης. 
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ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΝΟΜΩΝ ΤΟΥ ΝΕΥΤΩΝΑ 

 
«Έστω ένα φορτωµένο κάρο και ένα άλογο που ετοιµάζεται να το 

σύρει. Το άλογο προκειµένου να το θέσει σε κίνηση πρέπει να ασκήσει 

µεγάλη δύναµη µε τα πόδια του στο έδαφος, τέτοια ώστε να υπερνικήσει 

την αδράνεια του κάρου και την τριβή που θα αναπτυχθεί. Όταν το 

καταφέρει αυτό το κάρο θα αρχίσει να επιταχύνεται-σύµφωνα µε το 

δεύτερο νόµο του Νεύτωνα- και ύστερα µπορεί να χαλαρώσει, αφού θα 

χρειάζεται να ασκεί τόση δύναµη ώστε απλά να αντισταθµίζει την τριβή. 

Τώρα η συνισταµένη δύναµη είναι µηδενική, οπότε-σύµφωνα µε τον 

πρώτο νόµο του Νεύτωνα-το κάρο κινείται ευθύγραµµα και µε σταθερή 

ταχύτητα. Τέλος, όση δύναµη ασκεί το άλογο στο κάρο κάθε χρονική 

στιγµή, άλλη τόση αλλά αντίθετης φοράς  θα ασκεί και το κάρο στο 

άλογο σύµφωνα µε το τρίτο νόµο του Νεύτωνα.»(Lafferty,1992:30)  
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ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ 

ΦΥΣΙΚΗΣ 
 

 

ΘΕΜΑ: Οι Τρείς Θεµελιώδεις Νόµοι της µηχανικής  

του Νεύτωνα. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θεόδωρος Λαγιώτης Α’3 

 

 

Σχολικό έτος 2010-11 
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Περιεχόµενα 
 

1. Εισαγωγή-Λίγα λόγια για τον Ισαάκ Νεύτωνα 

2. Περιγραφή των θεµελιωδών νόµων της µηχανικής 

του Νεύτωνα. 

• Απλοποίηση των εννοιών 

3. Ιστορική αναδροµή: 

• Επικρατούσες απόψεις και αντιλήψεις πριν τον 

Νεύτωνα 

• Η Σύγχρονη εποχή µε τον Νεύτωνα 

• Μετέπειτα ανακαλύψεις-καινοτοµίες που 

ξεπέρασαν τον Νεύτωνα. 

4. Η σηµασία και το έργο του Νεύτωνα 
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Εισαγωγή-Λίγα λόγια για τον Ισαάκ Νεύτωνα 
 

 

Ο Ισαάκ Νεύτων ή αργότερα Σερ Ισαάκ Νεύτων αποτελεί µία 

κορυφαία φυσιογνωµία της επιστηµονικής επανάστασης η 

οποία έλαβε χώρα το 17
ο
 αι. µ.Χ. Ο Νεύτων ήταν Άγγλος στην 

καταγωγή και ειδικεύτηκε ως φυσικός, µαθηµατικός και 

αστρονόµος. Γεννήθηκε στις 4 Ιανουρίου του 1643 και πέθανε 

στις 31 Μαρτίου του 1727.Παρ’όλα αυτά κατά τη διάρκεια της 

ζωής του άφησε σηµαντικότατο έργο το οποίο αφορούσε 

κυρίως στους κλάδους της Οπτικής, της Μηχανικής και των 

Μαθηµατικών. Στην Οπτική συνέβαλε καθοριστικά στην 

ερµηνεία των φαινοµένων των χρωµάτων προσδιορίζοντας τη 

σύνθεση του λευκού φωτός. Ακολούθως, στη Μηχανική 

διατύπωσε τους τρεις βασικούς νόµους για την κίνηση των 

σωµάτων, οι οποίοι αποτελούν τα θεµέλια της σύγχρονης 

Φυσικής. Όσον αφορά τα Μαθηµατικά, ήταν ο κύριος 

εµπνευστής του απειροστικού λογισµού. Ακόµη το έργο του 

Philosophiae Naturalis Principia Mathematica (Μαθηµατικές 

Αρχές της Φυσικής Φιλοσοφίας) αποτελεί µία σηµαντικότατη 

µονογραφία στην επιστήµη των Μαθηµατικών. Επιπρόσθετα, 

στην Αστρονοµία, εκείνος εξέφρασε τη σχέση των αντίστροφων 

τετραγώνων. 
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Περιγραφή των θεµελιωδών νόµων  

της µηχανικής του Νεύτωνα. 
 

Αρχικά, ο πρώτος νόµος του Νεύτωνα περιγράφει την αδράνεια 

των σωµάτων. ∆ηλαδή, καθορίζει ότι όταν ένα σώµα ηρεµεί ή 

κινείται µε σταθερή ταχύτητα και δεν επιδρά κάποια άλλη 

δύναµη στο σώµα, τότε το σώµα διατηρεί αυτή του την κινητική 

κατάσταση. 

Ορισµός σχολικού βιβλίου: Αν η συνισταµένη των δυνάµεων 

που ασκούνται σε ένα σώµα είναι µηδέν, τότε το σώµα ή ηρεµεί 

ή κινείται ευθύγραµµα οµαλά. 

Εναλλακτικός ορισµός: Αν σε ένα σώµα δεν ασκούνται 

δυνάµεις ή το συνολικό άθροισµα των δυνάµεων είναι µηδέν, 

τότε το σώµα ή παραµένει ακίνητο χωρίς να αλλάζει η 

κατάστασή του όσον αφορά την κίνηση ή κινείται µε µία 

σταθερή ταχύτητα. 

                                              
 

Στη συνέχεια, ο δεύτερος νόµος του Νεύτωνα καθορίζει πως η 

επιτάχυνση ενός σώµατος είναι ευθέως ανάλογη µε τη δύναµη 

που ασκείται στο σώµα και αντιστρόφως ανάλογη µε τη µάζα 

του σώµατος. 

Ορισµός σχολικού βιβλίου: Η επιτάχυνση που αποκτά ένα 

σώµα µε την επίδραση µιας σταθερής δύναµης είναι 

αντιστρόφως ανάλογη της µάζας του σώµατος και ανάλογη και 

προς την ίδια κατεύθυνση µε τη σταθερή δύναµη που ασκείται 

στο σώµα. 

Εναλλακτικός ορισµός: Όταν σε ένα σώµα ασκείται µία 

σταθερή(συνεχόµενη και ίση) δύναµη τότε το σώµα αυτό 

επιταχύνει ανάλογα µε τη δύναµη αυτή και αντιστρόφως 

ανάλογα µε τη µάζα του σώµατος. 

                                                                     
Τέλος, ο τρίτος νόµος του Νεύτωνα καθορίζει πως οι δράσεις 

των δυνάµεων που ασκούνται µεταξύ δύο σωµάτων είναι πάντα 

ίσες και αντίθετες.                         
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Ορισµός σχολικού βιβλίου: Όταν δύο σώµατα αλληλεπιδρούν 

και το πρώτο ασκεί δύναµη F στο δεύτερο, τότε και το δεύτερο 

ασκεί αντίθετη δύναµη –F στο πρώτο. 

Εναλλακτικός ορισµός: Όταν ένα σώµα ασκεί µία δύναµη σε 

ένα άλλο σώµα, τότε το δεύτερο σώµα θα ασκεί δύναµη ίση και 

αντίθετη στο πρώτο σώµα. 
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Ιστορική αναδροµή 
 

Πριν τον Νεύτωνα και την καθιέρωση των νόµων του, και επί 

2.000 χρόνια επικρατούσαν οι απόψεις του αρχαίου Έλληνα 

φιλοσόφου Αριστοτέλη, µεταξύ αυτών, είναι π.χ. πως η σελήνη 

είναι λεία και άλλες λανθασµένες αντιλήψεις. 

Μετά το Νεύτωνα ακολούθησαν ο Γαλιλαίος, και ο πατέρας της 

(γενικής) Θεωρίας της Σχετικότητας Άλµπερτ Άινσταιν, ο 

οποίος µε τη Θεωρία του αυτή περιόρισε την εφαρµογή των 

νόµων του Νεύτωνα µονάχα στη µικρή κλίµακα της γης. 

 

Η σηµασία και το έργο του Νεύτωνα 
 

Η συµβολή του Νεύτωνα στη σύγχρονη φυσική αλλά και 

γενικότερα στην κατανόηση του κόσµου όπου ζούµε σήµερα 

είναι προφανέστατα τεράστια και ανυπολόγιστη. ∆ιότι χωρίς 

του Θεµελιώδεις νόµους του Νεύτωνα πιθανότατα η 

επιστηµονική επανάσταση δεν θα είχε προχωρήσει τόσο τον 17ο 

αιώνα. Κατά συνέπεια, ο κόσµος µας ίσως να µην ήταν σήµερα 

όπως τον ξέρουµε. 
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Ο δεύτερος νόµος του Νεύτωνα  

(θεµελιώδης νόµος της µηχανικής) 

 

 

ΣF = m a 

 

 

 

 

Μάθηµα :     Φυσική 

Τάξη-Τµήµα :    Α'3 Λυκείου 

 

      Ντορίνα Παναγιωτοπούλου 

      Σχολικό έτος 2010-11 
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Ο δεύτερος νόµος του Νεύτωνα και θεµελιώδης νόµος 

της µηχανικής παριστάνεται µε τον τύπο : 

ΣF = m a 

ΣF είναι η συνολική δύναµη που ασκείται σε ένα σώµα 

και είναι ίση µε το γινόµενο της µάζας και της 

επιτάχυνσης του. 

Όταν σε ένα σώµα η συνιστάµενη των δυνάµεων δεν 

είναι µηδέν τότε ΣF = m a δηλ. όταν ασκούµε σταθερή 

δύναµη σε ένα σώµα το οποίο είναι τοποθετηµένο σε 

λείο δάπεδο τότε και η επιτάχυνση του είναι σταθερή. 

Έπειτα αν αυξήσουµε την δύναµη του σώµατος θα 

αυξηθεί και η επιτάχυνση έτσι καταλαβαίνουµε ότι η 

δύναµη είναι ανάλογη της επιτάχυνσης. 

Λέµε λοιπόν ότι η δύναµη είναι το αίτιο και η 

επιτάχυνση το αποτέλεσµα 

Η δύναµη µετριέται σε Ν τα οποίο ισοδυναµεί µε 1 

kg.m/s2 προκύπτουν και άλλες σχέσεις oπως ότι  

m = ΣF / a     και       a = ΣF / m 

από τις οποίες καταλαβαίνουµε ότι η επιτάχυνση είναι 

αντιστρόφως ανάλογη µε την µάζα όταν η δύναµη είναι 

σταθερή.
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Παραδείγµατα 

 

Παραδείγµα 1 (∆ύναµη σταθερή –µάζα διαφορετική) 

Περνάει το δρόµο ένας περαστικός όµως δυστυχώς 

τρέχουν προς το µέρος του ένα αυτοκίνητο και ένα 

λεωφορείο µε την ίδια ταχύτητα, στην ίδια απόσταση και 

πατάνε ταυτόχρονα φρένο.  

Ποιο όχηµα έχει την µεγαλύτερη πιθανότητα να τον 

χτυπήσει; 

• Επειδή το λεωφορείο έχει πολλαπλάσια µάζα από το 

αυτοκίνητο θα χρειασθεί πολλαπλάσια δύναµη για να 

σταµατήσει όποτε έχει περισσότερες πιθανότητες να 

τον χτυπήσει (θεωρούµε ότι η αποτελεσµατικότητα 

των φρένων δεν είναι  αντίστοιχα πολλαπλάσια). 

 

Παραδείγµα 2 (Σταθερή επιτάχυνση – µάζα διαφορετική) 

Ένας ποδηλάτης κάνει ποδήλατο σε ανηφόρα.  

Πότε καταβάλει µεγαλύτερη προσπάθεια (δύναµη)  για 

να πετύχει την ίδια επιτάχυνση ; 

1. µόνος  

2. µε δεύτερο άτοµο  
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• Στη δεύτερη περίπτωση καταβάλει περίπου 

διπλάσια δύναµη γιατί έχει διπλάσια µάζα να 

επιταχύνει. 

 

Παραδείγµα 3 (Σταθερή µάζα – Μεταβλητή δύναµη) 

 

1. Αυτοκίνητο επιταχύνει 0 - 100 km/h σε 16''. 

2. Αυτοκίνητο ίδιας µάζας χρειάζεται ισχυρότερο 

κινητήρα (µεγαλύτερη δύναµη) για να επιταχύνει 

στα 100 km/h σε µικρότερο χρόνο. 
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Ιάσων Τσέτογλου 

Σχολικό έτος 2010-11 

 

ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

ΟΜΑΛΗ ΚΥΚΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 
 

 

1. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

• Μελέτη της Οµαλής Κυκλικής Κίνησης (Ο.Κ.Κ.) 

o Ορισµός - παραδείγµατα 

o Χαρακτηριστικά µεγέθη της Ο.Κ.Κ. 

(ορισµοί – τύποι – Μονάδες Μέτρησης) 

Περίοδος, Συχνότητα, Γραµµική Ταχύτητα, Γωνιακή Ταχύτητα, Σχέση 

Γραµµικής – Γωνιακής ταχύτητας, Κεντροµόλος Επιτάχυνση  

 

 

2. ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΓΝΩΣΗ 

 

• Περιοδικά Φαινόµενα – Περιοδική Κίνηση  

Περιοδικό ονοµάζεται το φαινόµενο που επαναλαµβάνεται σε ίσα χρονικά 

διαστήµατα, π.χ. 

1) Οι σηµατοδότες στους δρόµους 

 

2) Η εναλλαγή των εποχών 
 

3) Η αναπνοή 
 

Αν το φαινόµενο είναι κίνηση, έχουµε µια περιοδική κίνηση, π.χ. η περιφορά της γης 

γύρω από τον ήλιο. 

 

• Περίοδος – Ορισµός Μεγέθους, Σύµβολο, Μονάδα Μέτρησης 

Το χρονικό διάστηµα που απαιτείται για µια πλήρη επανάληψη ονοµάζεται περίοδος. 

Συµβολίζεται µε Τ και µετριέται στο S.I. σε s. Ερωτήσεις επανάληψης: 
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1) Ποια είναι η περίοδος της Περιφοράς της Γης γύρω από τον Ήλιο; 

 

2) 
Ποια είναι η περίοδος της Περιστροφής της Γης γύρω από τον 

εαυτό της; 
 

 

 

3. ΚΥΡΙΟΣ ΑΞΟΝΑΣ  

 

• Μελέτη της Οµαλής Κυκλικής Κίνησης 

� Πότε ένα σώµα εκτελεί οµαλή κυκλική κίνηση 

Ένα σώµα εκτελεί οµαλή κυκλική κίνηση όταν κινείται σε περιφέρεια κύκλου και 

σε ίσους χρόνους διανύει ίσα τόξα. Π.χ. 

 

ο τροχός στο Λούνα 

Πάρκ 

  

το ρολόι  

 

� Χαρακτηριστικά Μεγέθη της Οµαλής Κυκλικής Κίνησης 

Περίοδος (Τ)  

Ο χρόνος που χρειάζεται το κινητό για να διαγράψει µια περιφέρεια (να κάνει µια 

πλήρη περιστροφή). Η περίοδος συµβολίζεται µε Τ και µετριέται στο S.I. σε s. 

Συχνότητα (f)  

Συχνότητα στην οµαλή κυκλική κίνηση ονοµάζεται το πηλίκο του αριθµού των 

περιστροφών που εκτελεί το κινητό σε ορισµένο χρόνο t προς το χρόνο t 

 
t

N
f = , όπου Ν ο αριθµός των περιστροφών. Μονάδα συχνότητας στο S.I. είναι 

το s
-1

 ή Hz. 

 

Σχέση Περιόδου-Συχνότητας  (T-f)   

t

N
f = , για Ν=1 ο χρόνος γίνεται t=T. Άρα 

T
f

1
=  
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Γραµµική Ταχύτητα (υ) 

 

 

  

 

 

 

Όταν ένα σώµα εκτελεί οµαλή κυκλική κίνηση το µέτρο της ταχύτητας του 

παραµένει σταθερό και ίσο µε 
t

s
=υ , όπου s κοµµάτι της περιφέρειας του 

κύκλου.  Στο χρόνο µιας περιόδου το κινητό διαγράφει έναν πλήρη κύκλο, δηλ. 

για t=T διαγράφει περιφέρεια όσο η περίµετρος του κύκλου δηλ. S=2πR, οπότε η 

σχέση 
t

s
=υ  γίνεται 

T

Rπ
υ

2
= .  

Μονάδα µέτρησης της γραµµικής ταχύτητας στο S.I. είναι το 1m/s. 

 Η γραµµική ταχύτητα είναι διανυσµατικό µέγεθος µε σηµείο εφαρµογής το 

κινητό και έχει κατεύθυνση την εφαπτοµένη του κύκλου στο σηµείο που 

βρίσκεται κάθε στιγµή το κινητό.  

 

Γωνιακή ταχύτητα (ω) 

 

 

 

 

 

 

 

Η ακτίνα που συνδέει το κινητό µε το κέντρο της κυκλικής τροχιάς ονοµάζεται 

επιβατική ακτίνα και όταν το κινητό διαγράφει τόξο S, αυτή διαγράφει την 

επίκεντρη γωνία φ. 

Ορίζουµε λοιπόν ως γωνιακή ταχύτητα ω το φυσικό διανυσµατικό µέγεθος που 

µας δείχνει το ρυθµό µε τον οποίο η επιβατική ακτίνα διαγράφει µια γωνία. Το 

µέτρο της δίνεται από το σταθερό πηλίκο 
t

ϕ
ω = .  

Έχει σηµείο εφαρµογής το κέντρο της κυκλικής τροχιάς, διεύθυνση κάθετη στο 

επίπεδο της κυκλικής τροχιάς και φορά που δίνεται από τον δεξιόστροφο κοχλία 

(ή τον κανόνα του δεξιού χεριού). 
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Στο χρόνο µιας περιόδου (t=T), η επιβατική ακτίνα διαγράφει επίκεντρη γωνία 

φ=2π rad. 

 

Έτσι, 

t

ϕ
ω =  

t=T 

φ=2π 

 

T

π
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2
=  

 

Σχέση γραµµικής – γωνιακής ταχύτητας 

Στο χρόνο µιας περιόδου Τ 

T

Rπ
υ

2
=  

T

π
ω

2
=  

 

R⋅=ωυ
 

 

Συνδυασµοί κυκλικών κινήσεων 

I. Τα κινητά Α και Β κινούνται σε οµόκεντρους κύκλους διαγράφοντας σε ίσους 

χρόνους ίσες επίκεντρες γωνίες.  

 

Ποια είναι η σχέση των γωνιακών και ποια των γραµµικών ταχυτήτων; 

υ
�

ω
�

Α 

Β 
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II. Οι δύο τροχοί κινούνται όπως φαίνεται στο σχήµα. Ποια είναι η σχέση των 

γραµµικών και ποια των γωνιακών ταχυτήτων των σηµείων Α και Β; 

 

 

Κεντροµόλος επιτάχυνση 

 

 

 

 

 

 

 

Το µέτρο της ταχύτητας του κινητού παραµένει σταθερό. Το διάνυσµα όµως της 

ταχύτητας συνεχώς µεταβάλλεται διότι αλλάζει η κατεύθυνσή της. Η µεταβολή 

του διανύσµατος της ταχύτητας έχει σαν αποτέλεσµα την εµφάνιση επιτάχυνσης 

κάθετης στην ταχύτητα και µε κατεύθυνση προς το κέντρο της κυκλικής τροχιάς. 

Λέγεται κεντροµόλος επιτάχυνση ακ. 

Η παρουσία της δεν αυξοµειώνει την ταχύτητα αλλά στρίβει διαρκώς το 

κινούµενο σώµα.  

Η τιµή της δίνεται από τον τύπο 
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Κεντροµόλος 

Επιτάχυνση 
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Ορµή 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75

ΣΧΟΛΗ Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ  ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ



qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh

jklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvb

nmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer

tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas

dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx

cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuio

pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghj

klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn

mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty

uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf

ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc

vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrty

uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf

ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc

 

 

 

ΟΡΜΗ 
 

Φίλιππος Κωνσταντινίδης Α2 
 

Σχολικό έτος 2010-11 

 

 

76

ΣΧΟΛΗ Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ  ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ



 

 

Περιεχόμενα 

 

1. Εισαγωγή, κατανόηση εννοιών «αλληλεπίδραση» και «σύστημα 

σωμάτων» 

2. Το φαινόμενο της κρούσης (παραδείγματα) 

3. Η έννοια της ορμής 

4. Σχέση μεταξύ Ορμής και Δύναμης 

5. Αρχή Διατήρησης της Ορμής 
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1. Εισαγωγή 

Σε άλλες ενότητες, όπως αυτή της κίνησης,  η προσοχή του ερευνητή είναι 

στραμμένη σε ένα μόνο σώμα, π.χ. στο σώμα που κινείται. Επίσης στην 

ενότητα της δύναμης, η οποία λειτουργεί ως αιτία μεταβολής της κίνησης, η 

προσοχή είναι στραμμένη στο σώμα στο οποίο ασκείται η δύναμη. 

 Καθώς γνωρίσαμε επίσης στους Νόμους του Νεύτωνα, μόνο ο 3
ος

 Νόμος 

μιλάει για σχέσεις αλληλεπίδρασης μεταξύ σωμάτων.  

Για παράδειγμα όταν ένας βαρκάρης βρίσκεται στην στεριά και τραβάει με 

ένα σχοινί την βάρκα του, τότε λέμε ότι ο βαρκάρης αλληλεπιδρά με την 

βάρκα. Αυτό συμβαίνει επειδή ο βαρκάρης ασκεί μία δύναμη στην βάρκα 

αλλά και η βάρκα ασκεί στον βαρκάρη ίση και αντίθετη δύναμη.  

Ένα άλλο παράδειγμα αλληλεπίδρασης είναι η δύναμη Coulomb. Όπως 

θυμόμαστε δύο ηλεκτρικά φορτισμένα σώματα ασκούν το ένα δύναμη πάνω 

στο άλλο. Η δύναμη αυτή είναι ανάλογη των ηλεκτρικών φορτίων και 

αντιστρόφως ανάλογη της απόστασης μεταξύ των σωμάτων (στο τετράγωνο). 

 

 

Γραφική αναπαράσταση του Νόµου του Coulomb. είναι η δύναµη που ασκείται στο . η 

απόσταση µεταξύ των σωµάτων και .  

 

Σε ένα σύστημα σωμάτων ασκούνται δύο ειδών δυνάμεις: 

1. Εσωτερικές δυνάμεις, δηλαδή δυνάμεις που οφείλονται στα ίδια τα 

σώματα του συστήματος. 

2. Εξωτερικές δυνάμεις, δηλαδή δυνάμεις που οφείλονται σε παράγοντες 

που δεν ανήκουν στο εξεταζόμενο σύστημα. 

Τα σώματα  και  του παραπάνω παραδείγματος αποτελούν σύστημα 

σωμάτων που αλληλεπιδρούν. Οι δυνάμεις που ασκούνται στα σώματα 

οφείλονται στα ίδια τα σώματα και είναι εσωτερικές δυνάμεις του 

συστήματος.   
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Το σύστημα στο οποίο δεν ασκούνται εξωτερικές δυνάμεις (ή η συνισταμένη 

των ασκούμενων δυνάμεων είναι μηδέν) ονομάζεται μεμονωμένο. Στη 

συγκεκριμένη εργασία θα εξετάσουμε μόνο μεμονωμένα συστήματα. 
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2. Κρούση 

Ονομάζουμε κρούση το φαινόμενο κατά το οποίο δύο σώματα συγκρούονται 

μεταξύ τους. Καθημερινά παραδείγματα κρούσεων είναι η σύγκρουση δύο 

αυτοκινήτων, ένα βλήμα που χτυπά έναν στόχο, οι μπάλες του μπιλιάρδου, 

κλπ.  

 

Από την εμπειρία μας γνωρίζουμε ότι η χρονική διάρκεια μίας κρούσης είναι 

πολύ μικρή και οι δυνάμεις που ασκούνται στα σώματα είναι πολύ μεγάλες, 

όπως στο παρακάτω παράδειγμα crash test αυτοκινήτων.  

 

 

Στόχος είναι να βρεθεί ένας τρόπος περιγραφής των φαινομένων αυτών. Σε 

όλες τις παραπάνω περιπτώσεις: 

a. Τα σώματα αλληλεπιδρούν μεταξύ τους 

b. Τα συστήματα μπορούν να θεωρηθούν μεμονωμένα 
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3. Ορμή  

 

Οι άνθρωποι από παλαιότερες εποχές ενδιαφέρθηκαν να μελετήσουν το 

φαινόμενο της κρούσης. Είναι πιθανόν οι άνθρωποι να έδειξαν αρκετό 

ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο φαινόμενο για την κατασκευή όπλων 

εκτόξευσης σε περιόδους πολέμων. Παράδειγμα αποτελεί το βέλος το οποίο 

αν είχε μεγαλύτερη ταχύτητα διαπερνούσε ευκολότερα τις πανοπλίες του 

αντιπάλου. Άλλο ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα όπλου εκτόξευσης είναι ο 

καταπέλτης. Οι άνθρωποι παρατήρησαν ότι όσο μεγαλύτερο βράχο εκτόξευαν 

τόσο μεγαλύτερη ζημιά προκαλούσαν στα τείχη των εχθρών. 

Με την πάροδο των χρόνων επινοήθηκε ένα νέο φυσικό μέγεθος που να είναι 

συνάρτηση τόσο της μάζας όσο και της ταχύτητας. Το μέγεθος αυτό 

ονομάζεται ορμή και περιγράφεται από τον τύπο: 

 

 

 

 

 

Η ορμή είναι μέγεθος διανυσματικό και η κατεύθυνση της είναι η κατεύθυνση 

της ταχύτητας του κινούμενου αντικειμένου.  Σε ένα σύστημα σωμάτων η 

συνολική ορμή του συστήματος είναι ίση με το άθροισμα των ορμών όλων 

των σωμάτων του συστήματος, όπως φαίνεται στον παρακάτω τύπο. 
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4. Σχέση Δύναμης και Ορμής 

 

Όπως είπαμε κατά την διάρκεια των κρούσεων ασκούνται δυνάμεις μεγάλου 

μέτρου. Θα προσπαθήσουμε να περιγράψουμε τις δυνάμεις αυτές με την 

βοήθεια της ορμής, ξεκινώντας από την σχέση μεταξύ ορμής και δύναμης. 

Από τον Α’ Νόμο του Νεύτωνα γνωρίζουμε ότι αν σε ένα σώμα δεν ασκούνται 

δυνάμεις (ή η συνισταμένη των δυνάμεων είναι μηδέν) δεν αλλάζει η κινητική 

κατάσταση του σώματος. Αφού και η μάζα του σώματος είναι σταθερή, η 

ορμή που έχει το σώμα παραμένει σταθερή. Για να μεταβληθεί η ορμή πρέπει 

να ασκηθεί  στο σώμα κάποια δύναμη. Ο Β’ Νόμος του Νεύτωνα θα μας 

βοηθήσει να περιγράψουμε αυτή την δύναμη και την μεταβολή που φέρνει 

στην ορμή του σώματος. Έχουμε: 

,  αντικαθιστώντας         έχουµε: 

 

 

 

Συνεπώς η ασκούμενη δύναμη ισούται με την μεταβολή της ορμής προς το 

χρονικό διάστημα που διαρκεί το φαινόμενο.  

Από τον παραπάνω τύπο καταλαβαίνουμε γιατί οι δυνάμεις που ασκούνται σε 

μία κρούση είναι τόσο μεγάλες: 

1. Επειδή ο χρόνος που διαρκεί η κρούση είναι μικρός, όσο μικρότερος 

είναι ο χρόνος τόσο μεγαλύτερη είναι η δύναμη. 

2. Όσο μεγαλύτερες είναι μάζες των συγκρουόμενων σωμάτων τόσο 

μεγαλύτερες είναι οι ασκούμενες δυνάμεις, π.χ. συγκρούσεις μεγάλων 

οχημάτων, φορτηγών, κλπ. 

3. Όσο μεγαλύτερες είναι οι ταχύτητες τόσο μεγαλύτερες είναι οι 

δυνάμεις, π.χ. ατυχήματα με αυτοκίνητα.  
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5. Αρχή της Διατήρησης της Ορμής 

 

Για να περιγράψουμε το φαινόμενο της διατήρησης της ορμής σε ένα 

μεμονωμένο σύστημα θα στηριχτούμε στον Γ’ Νόμο του Νεύτωνα. Σύμφωνα 

με αυτόν η δράση είναι ίση με την αντίδραση.  

1 2

1 2
1 2
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Αφού ο χρόνος είναι ίσος για τα δύο σώματα έχουμε: 

1 1 2 2
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Δηλαδή το άθροισμα των ορμών των σωμάτων του συστήματος είναι μηδέν ή 

η συνολική ορμή δεν μεταβάλλεται. Αυτό μπορεί να εκφραστεί και σαν: 

 

( ) ( )
p p
ολ τελ ολ αρχ

=
� �

 

Για παράδειγμα δύο αθλητές που συγκρούονται, καθώς κινούνται στην ίδια 

ευθεία με αντίθετες κατευθύνσεις για μία διεκδίκηση της μπάλας, αν έχουν 

την ίδια μάζα και την ίδια ταχύτητα θα μείνουν ακριβώς στο σημείο της 

σύγκρουσης. 

Αν οι δύο αθλητές έχουν την ίδια ταχύτητα αλλά ο αθλητής Α έχει μεγαλύτερη 

μάζα, τότε ο Α θα εκτοπίσει τον Β.  

Αν οι δύο αθλητές έχουν την ίδια μάζα αλλά ο Β έχει μεγαλύτερη ταχύτητα, 

τότε ο Β θα εκτοπίσει τον Α. Αυτό σημαίνει ότι ένας ελαφρύτερος αθλητής 

πρέπει να τρέχει γρηγορότερα για να έχει πιθανότητες να διεκδικήσει την 

μπάλα από έναν βαρύτερο (με μεγαλύτερη μάζα) αθλητή.      
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ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΦΥΣΙΚΗ 

Του μαθητή Αθανασιάδη Αλέξανδρου Α3. 

 

 

ΟΡΜΗ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

1)ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΡΜΗ 

2)Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΡΜΗΣ 

3)Η ΑΡΧΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΜΗΣ 

 

 

Σχολικό έτος 2010-11 
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1)ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΡΜΗ 

 

Σε έναν αυτοκινητόδρομο το όριο ταχύτητας είναι 100km/h. Άμα σταθούμε στην 

άκρη του δρόμου βλέπουμε να έρχεται πάνω μας ένα μικρό αυτοκίνητο και ένα 

φορτηγό , τα οποία κινούνται με 100km/h. Με ποιό θα φοβηθούμε περισσότερο, 

Η απάντηση είναι με το φορτηγό , καθώς η μάζα του είναι μεγαλύτερη από του 

αυτοκινήτου. Το συγκεκριμένο παράδειγμα είναι πολύ χρήσιμο για να καταλάβουμε 

την έννοια της ορμής   

ΟΡΙΣΜΟΣ. Η ορμή ορίζεται ως το γινόμενο της μάζας (m) του αντικειμένου επί την 

ταχύτητά (u) του. Είναι διανυσματικό μέγεθος, όπως και η ταχύτητα, και έχει τη 

φορά και τη διεύθυνση αυτής. 

ΤΥΠΟΣ.      P = mu 

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ. Η μονάδα μέτρησης της ορμής στο Διεθνές Σύστημα 

Μονάδων S.I είναι 1kgm/s 

H σημασία της ορμής για την φυσική είναι τεράστια, καθώς με αυτή μπορούμε να 

μελετήσουμε φαινόμενα κρούσης αλλά και να καταλάβουμε καλύτερα διάφορες 

κινήσεις. Επίσης επειδή η ορμή διατηρείται ως φυσικό μέγεθος έχουμε την 

δυνατότητα να καταλήξουμε σε συμπεράσματα, να μελετήσουμε κινήσεις, με 

μεγαλύτερη ευκολία , χωρίς να υπολογίσουμε το σύνολο των μεγεθών που 

περιγράφουν την κίνηση. 
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ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ(ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ) 

Α) Ένα σώμα μάζας m1=10kg κινείται με ταχύτητα u=2m/s. Ένα άλλο σώμα μάζας 

m2=40kg κινείται με ταχύτητα u=0,5m/s.Βρείτε την ορμή για το κάθε σώμα 

ξεχωριστά. 

P1 = m1u1=20kgm/s 

P2 = m2u2=20kgm/s 

Επομένως παρατηρούμε ότι η ορμή των σωμάτων είναι ίδια. 

Β) 

ΣΩΜΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΜΑΖΑ                ΕΥΡΕΣΗ ΟΡΜΗΣ 

1.ΜΠΑΛΑ BASKET U=10km/h m=1,5kg  

2.ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ U=150km/h m=2000kg  

3.ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ U=350km/h m=15000kg  

4.AKONTIO U=80km/h m=0,5kg  

ΛΥΣΗ .Για να βρούμε την ορμή πρέπει αρχικά να μετατρέψουμε την ταχύτητα από 

km/h σε m/s. 

10km/h     = 2,77m/s 

150km/h    = 41,6m/s 

350km/h    = 97,2m/s 

80km/h      = 22,2m/s 

Ύστερα με απλή αντικατάσταση στον τύπο προκύπτει 

1. P = mu = 4,155kgm/s 

2. P = mu = 83200kgm/s 

3. P = mu = 1458000kgm/s 

4. P = mu = 11,1kgm/s 
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2)Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΡΜΗΣ 

Γνωρίζουμε πως ένα σώμα το οποίο κινείται με uαρχ αυξάνει την ταχύτητά του άμα 

του ασκηθεί μια δύναμη F. Επομένως άμα αυξηθεί η ταχύτητα θα αυξηθεί και η 

ορμή του συγκεκριμένου σώματος.  

Από τον τύπο της επιτάχυνσης με κατάλληλες ενέργειες προκύπτει 

a = Δu/Δt και Δu= uτελ – uαρχ 

Όμως γνωρίζουμε και τον τύπο F = ma 

m(u – u ) mu – mu P – P
F

 t  t  t 

τελ αρχ τελ αρχ τελ αρχ
= = =

∆ ∆ ∆
  

Έτσι καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η δύναμη F ισούται με την μεταβολή της 

ορμής (Pτελ – Pαρχ) προς τη μεταβολή του χρόνου (Δt ), δηλαδή για να μεταβληθεί η 

ορμή ενός σώματος πρέπει να του ασκηθεί μία δύναμη. 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ-ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ (ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ) 

Α)Παίζοντας μπιλιάρδο ξέρουμε πως η μπάλα για να αποκτήσει μεγάλη ταχύτητα 

και κατά συνέπεια μεγάλη ορμή και να χτυπήσει τις άλλες πρέπει να της ασκήσουμε 

μεγάλη δύναμη με τη στέκα. Όμως όπως αποδείξαμε με την παραπάνω σχέση όσο 

μεγαλύτερη είναι η δύναμη , τόσο πιο μεγάλη θα είναι και η μεταβολή της ορμής 

του σώματος , έτσι άμα uαρχ είναι μηδέν τότε . 

F = mu/Δt  = P/Δt 

       

Β)Ένα αυτοκίνητο μάζας m = 1000kg χτυπάει σε έναν τσιμεντένιο τοίχο με ταχύτητα 

u= 50 km/h και μετά από 0,3sec γυρνάει προς τα πίσω με ταχύτητα u= 8 km/h. Να 

βρείτε την δύναμη  F που ασκήθηκε από τον τοίχο στο αυτοκίνητο. 
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ΛΥΣΗ . Αρχικά πρέπει να δηλώσουμε ποιά θα θεωρήσουμε ως θετική και ποιά ως 

αρνητική φορά. Στη συγκεκριμένη περίπτωση θα λάβουμε ως θετική φορά την 

τελική ( 8 km/h) και ως αρνητική την αρχική (50 km/h). Το επόμενο που πρέπει να 

κάνουμε είναι να μετατρέψουμε τα km/h σε m/s. 

 

Uαρχ = -50 km/h = 50000 = -13,88 m/s 

                                   3600 

 

Uτελ = +8 km/h = 8000 = +2,22 m/s 

                               3600 

Επομένως F = ΔP = Pτελ – Pαρχ = m(Uτελ – Uαρχ) =1000[2,22 – (-13,88) ] = 1000(16,1) 

                         Δt               Δt                 Δt                                 0,3                            0,3 

 

= 16100 / 0,3 = 53666 N 
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3)Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΜΗΣ 

 

Σύμφωνα με την αρχή διατήρησης της ορμής (Α.Δ.Ο) η ορμή ενός συστήματος 

σωμάτων παραμένει σταθερή όταν η συνισταμένη των δυνάμεων που δέχεται το 

σύστημα έχει μηδενική τιμή. Κατ' επέκταση δεχόμαστε την ορμή ως σταθερή ακόμη 

κι όταν η συνισταμένη έχει μη μηδενική τιμή αρκεί το χρονικό διάστημα της δράσης 

της να είναι αμελητέο. Επομένως η αρχή διατήρησης της ορμής ισχύει όταν δεν 

ασκούνται εξωτερικές δυνάμεις ή όταν η συνισταμένη των δυνάμεων αυτών είναι 

μηδέν . (Εξωτερικές δυνάμεις = δυνάμεις διαφορετικές από αυτές που ασκεί το ένα 

σώμα του συστήματος στο άλλο.) 

Έτσι άμα θεωρήσουμε ένα σύστημα δύο σωμάτων που αλληλεπιδρούν , τότε η 

δύναμη που ασκείται στο ένα θα είναι ίση και αντίθετη με αυτή που ασκείται στο 

δεύτερο. 

F1 = -F2 δηλαδή m1ΔU1/Δt = - m2ΔU2/Δt 

Με αυτό τον τρόπο συμπεραίνουμε ότι ΔP1 = -ΔP2 , καθώς ο χρόνος κατά τον οποίο 

ασκούνται οι δυνάμεις είναι ίδιος και για τα δύο σώματα. 

ΔP1 + ΔP2 =0 , όμως επειδή το άθροισμα των μεταβολών των ορμών είναι μηδέν 

προκύπτει ότι το άθροισμα των ορμών των δύο σωμάτων  του συστήματος δεν 

μεταβάλλεται , δηλαδή παραμένει σταθερή. 

P1τελ – P1αρχ = - (P2τελ -  P2αρχ) 

P1τελ – P1αρχ = -P2τελ + P2αρχ 

P1τελ + P2τελ = P1αρχ + P2αρχ 

Pολικο(τελ) = Pολικο(αρχ) 
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Πιο περιληπτικά η αρχή διατήρησης της ορμής χρησιμοποιείται 

1)Όταν εμφανίζεται μεταβολή στις ταχύτητες των σωμάτων μέσα σε ένα σύστημα 

και στο σύστημα ενεργούν μόνο εσωτερικές δυνάμεις  

2)Όταν στο σύστημα ενεργούν εξωτερικές δυνάμεις αλλά ο χρόνος κατά τον οποίο 

ασκούνται αυτές θεωρείται ελάχιστος (στο συγκεκριμένο σημείο πρέπει να 

αναφερθεί ότι το βάρος είναι εξωτερική δύναμη και προκαλεί μεταβολή στην ορμή, 

βέβαια σε οριζόντιο δάπεδο το βάρος εξουδετερώνεται με την δύναμη που ασκεί το 

έδαφος στο σώμα, οπότε δεν υπάρχει μεταβολή στην ορμή) 
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.....για την εργασία αντλήθηκαν πληροφορίες από το διαδίκτυο και από το βιβλίο 

φυσικής της πρώτης λυκείου. 

file:///C:/Users/AA/Desktop/ergasia%20fusikh/»%20Αρχή%20διατήρησης%20της%2

0ορμής.%20Πότε%20ισχύει%3B%20ΑΣΚΗΣΕΙΣ%20ΦΥΣΙΚΗΣ-ΧΗΜΕΙΑΣ..webarchive 

file:///C:/Users/AA/Desktop/ergasia%20fusikh/Αρχή%20Διατήρησης%20της%20Ορμ

ής%20-%20astronomia.gr.webarchive 

file:///C:/Users/AA/Desktop/ergasia%20fusikh/Αρχή%20διατήρησης%20της%20ορμ

ής%20-%20Βικιπαίδεια.webarchive 

file:///C:/Users/AA/Desktop/ergasia%20fusikh/Η%20Φυσική%20στην%20Α΄%20Λυκ

είου%20ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ%2012.webarchive 

 

 

 

 

ΤΕΛΟΣ 
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ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

Ορµή 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Του µαθητή: Γιουκάκη Βαγγέλη 

                              Α1 Λυκείου 

Σχολικό έτος 2010-11 
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Σύστηµα σωµάτων:Στη χηµεία γνωρίζουµε ότι η συνολική µάζα δύο 

ουσιών που αντιδρούν παραµένει σταθερή. Πράγµατι αν έχουµε δύο 

χηµικές ουσίες τοποθετηµένες σε δύο διαφορετικές φιάλες και µε τη 

βοήθεια ενός σωλήνα ενώσουµε τις δύο αυτές φιάλες ώστε να µην 

περνάει καθόλου αέρας µέσα σε αυτές και τις αφήσουµε να αντιδράσουν 

θα παρατηρήσουµε ότι η συνολική τους µάζα παραµένει σταθερή σαν να 

ήταν ένα σώµα. 

    Αυτό ονοµάζεται «σύστηµα σωµάτων»: ∆ύο ή περισσότερα σώµατα, τα 

οποία αλληλεπιδρούν µεταξύ τους, χωρίς να επηρεάζονται από κανέναν 

άλλο παράγοντα και θεωρούνται σαν ένα ενιαίο σώµα. Στο σύστηµα 

δηλαδή των χηµικών ουσιών, αυτές αλληλεπιδρούν µεταξύ τους χωρίς να 

επηρεάζονται από τον ατµοσφαιρικό αέρα, την υγρασία του δωµατίου 

κλπ.  

    Στη φυσική είναι πιο δύσκολο να «αποµονώσουµε» ένα σύστηµα αφού 

αυτό µπορεί να είναι ακόµη και η Γη µε την Σελήνη (ανάλογα µε το τι 

θέλει να µελετήσει ο καθένας). Στη φυσική λοιπόν θεωρούµε ότι δύο ή 

περισσότερα σώµατα αποτελούν ένα σύστηµα παρόλο που αυτά είναι 

πιθανό να αλληλεπιδρούν και µε άλλα σώµατα. Παρατηρούµε λοιπόν ότι 

ένα σώµα µπορεί να ανήκει ταυτόχρονα σε πολλά συστήµατα. Για 

παράδειγµα κάποιος µπορεί να θεωρήσει τη Γη µε τη Σελήνη ένα 

σύστηµα ενώ κάποιος άλλος να θεωρήσει τη Γη µε τον Ήλιο άλλο 

σύστηµα. Ανάλογα µε το σύστηµα που ο επιλέγει ο καθένας, οι δυνάµεις 

που ασκούνται στα σώµατα που το αποτελούν διαχωρίζονται σε 

εσωτερικές και εξωτερικές. Εσωτερικές ονοµάζονται οι δυνάµεις που 

ασκεί το ένα σώµα στο άλλο ενώ εξωτερικές ονοµάζονται οι δυνάµεις 

που ασκούνται στα σώµατα από άλλα που δεν ανήκουν στο σύστηµα. Για 

παράδειγµα στο σύστηµα Γη-Σελήνη, οι βαρυτικές δυνάµεις που 

ασκούνται µεταξύ τους είναι εσωτερικές ενώ η βαρυτική δύναµη του 

ήλιου εξωτερική. Αν µάλιστα η συνισταµένη των εξωτερικών δυνάµεων 

είναι 0 τότε το σύστηµα λέγεται µονωµένο. ∆ηλαδή σε µια µεταλλική 

σφαίρα και σε έναν µαγνήτη που ακουµπούν στο έδαφος, οι εξωτερικές 

δυνάµεις είναι το βάρος και η κάθετη αντίδραση του εδάφους (που ως 

γνωστόν έχουν συνισταµένη 0), οπότε το σύστηµα λέγεται µονωµένο.   
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Κρούση: Κρούση ονοµάζουµε το φαινόµενο κατά το οποίο δύο σώµατα 

έρχονται σε επαφή για µικρό χρονικό διάστηµα και αναπτύσσουν µεταξύ 

τους πολύ µεγάλες δυνάµεις. Οι δυνάµεις αυτές είναι δράσης-αντίδρασης 

και το σύστηµα κατά την κρούση θεωρείται µονωµένο αφού οι δυνάµεις 

που αναπτύσσονται είναι τόσο µεγάλες που οι εξωτερικές θεωρούνται 

αµελητέες. Π.χ. ∆ύο αυτοκίνητα µε ίσες µάζες m1=m2 τρέχουν σε 

αντίθετη κατεύθυνση µε V1>V2 
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Ορµή: Ορµή ενός κινητού ονοµάζουµε το διανυσµατικό φυσικό 

µέγεθος που εξαρτάται από τη µάζα και τη ταχύτητα του και έχει 

κατεύθυνση τη κατεύθυνση της ταχύτητας του. ∆ίνεται από τον τύπο 

p=mv και έχει µονάδα µέτρησης το 1kgm/s.    

 

 
Σχέση που συνδέει την ορµή µε το δεύτερο νόµο του 

Νεύτωνα: 
      Γνωρίζουµε ότι α=∆v/∆t και F=mα.  

   Αν αντικαταστήσουµε την επιτάχυνση στο 2
ο
 νόµο του Νεύτωνα 

έχουµε F=m∆v/∆t. Όµως m∆v=∆p. Άρα F=∆p/∆t ή  F=(pτελ-pαρχ)/∆t. 

Αυτό σηµαίνει ότι η µεταβολή της ορµής δια του χρόνου που συµβαίνει 

αυτή, ισούται µε τη δύναµη που την προκαλεί. Άρα όταν σε ένα σώµα 

ασκείται δύναµη, η ορµή του µεταβάλλεται και κατ επέκταση και η 

ταχύτητα του. 

Π.χ. Έστω ένα κινητό που κινείται µε 10m/s και έχει µάζα 1kg. Η ορµή 

του ισούται µε p=mv ή p=10kgm/s.Έστω τώρα ότι κάποιος σπρώχνει το 

κινητό για 2sec µε F=5N. Γνωρίζουµε ότι F=(pτελ-pαρχ)/∆t ή  5=(pτελ-10)/2 

ή 10=pτελ-10 ή  pτελ=20kgm/s. Άρα pτελ=mvτελ ή  20=1vτελ  ή  vτελ=20m/s.    
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Αρχή διατήρησης της ορµής (Α∆Ο): Είπαµε πριν ότι στην 

κρούση οι δυνάµεις είναι δράσης αντίδρασης άρα θα ισχύει F1=-F2 ή 

m1∆v1/∆t=-m2∆v2/∆t. Αφού ο χρόνος αλληλεπίδρασης στη κρούση είναι 

ο ίδιος για τα δύο σώµατα µπορούµε να τους διαγράψουµε και να έχουµε 

m1∆v1=-m2∆v2 ή  ∆p1=-∆p2 ή  p1τελ-p1αρχ=-(p2τελ-p2αρχ) ή  

P1τελ-p1αρχ=-p2τελ+p2αρχ ή  p1τελ+p2τελ=p1αρχ+p2αρχ ή  pολ(τελ)=pολ(αρχ). Άρα η 

ορµή του συστήµατος στις κρούσεις είναι σταθερή.  

Π.χ. Έστω ένα κινητό m1=1kg που κινείται µε ταχύτητα v1=10m/s και 

συγκρούεται µε ένα άλλο m2=2kg. Το πρώτο ακινητοποιείται ενώ το 

δεύτερο αποκτά ταχύτητα v2=5m/s.  

   ∆p1=m1v1                       ∆p2=m2v2 

   ∆p1=1.10                         ∆p2=2.5 

   ∆p1=10kgm/s                   ∆p2=10kgm/s 

 

Παρατηρούµε ότι το µέτρο της µεταβολής της ορµής για κάθε σώµα είναι 

ίδιο παρόλο που η ταχύτητα και η µάζα δεν είναι ίδιες. 

 
 

 

 
Εφαρµογή της Α∆Ο στους πυραύλους: Γνωρίζουµε ότι όταν ένα 

όπλο πυροβολεί, κινείται προς τα πίσω. Αυτό οφείλεται στην Α∆Ο: Η 

αρχική ορµή του συστήµατος όπλο-σφαίρα είναι 0 (αν υποθέσουµε ότι 

είναι ακίνητο). Αν όµως πατηθεί η σκανδάλη, τότε η σφαίρα θα 

αποκτήσει ορµή. Για να διατηρηθεί λοιπόν η αρχική ορµή που είναι 
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µηδενική θα πρέπει και το όπλο να αποκτήσει ορµή ίση και αντίθετη µε 

της σφαίρας.  

 
 

Το ίδιο συµβαίνει και µε τους πυραύλους. ∆ηλαδή όταν ξεκινάει να 

λειτουργεί, ειδικά αέρια εκτοξεύονται από την κάτω µεριά του πυραύλου 

ώστε αυτός να αποκτήσει ορµή και να απογειωθεί.  
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Mηχανική ενέργεια 
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                 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ 
 

                                      
          ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           ∆ιονύσης Πετρωτός Α΄3 
 

Σχολικό έτος 2010-11 
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                                     ΕΡΓΟ 

 
Θεωρία: Ορίζουµε ότι το έργο σταθερής δύναµης ισούται µε 

το γινόµενο της συνιστώσας της δύναµης πάνω στη 

διεύθυνση της µετατόπισης επί το  µέτρο της µετατόπισης. 

Εκφράζει την ενέργεια που µεταφέρεται από ένα σώµα σε 
ένα άλλο ή που µετατρέπεται από µια µορφή σε µια άλλη. 

Είναι µονόµετρο µέγεθος, οπότε, για να καθοριστεί πλήρως, 

χρειάζεται η αλγεβρική του τιµή και η µονάδα µέτρησής του. 

Μονάδα µέτρησης του έργου στο ∆ιεθνές Σύστηµα (S.I.) είναι 

το 1 Joule που συµβολίζεται 1J. 

                                           

                                            W=F x συν.θ  
Πρόσηµο: Το πρόσηµο του έργου εξαρτάται από την 

κατεύθυνση της δύναµης F σε σχέση µε την µετατόπιση. 

 

Παράδειγµα: Όταν σηκώνουµε ένα σώµα το έργο που παράγει η 

εφαρµοσµένη δύναµη, δηλαδή η δύναµη που ασκούµε για να το 

σηκώσουµε, είναι θετικό γιατί έχει κατεύθυνση προς τα πάνω 

δηλαδή την ιδία κατεύθυνση µε τη µετατόπιση. Αντιθέτως, το 

έργο της βαρύτητας είναι αρνητικό γιατί τείνει να κινήσει το 

σώµα µε κατεύθυνση προς τα κάτω δηλαδή µε αντίθετη 

κατεύθυνση από της µετατόπισης. 

 

 

Επιπλέον το έργο µιας δύναµης που ασκείται σε ένα σώµα 

µπορεί να είναι µηδέν. Αυτό συµβαίνει είτε όταν το σώµα δεν 

µετατοπίζεται (π.χ. Όταν ένας άνθρωπος σπρώχνει έναν τοίχο, 

ασκεί δύναµη αλλά δεν παράγει έργο γιατί ο τοίχος παραµένει 

ακίνητος) είτε όταν η δύναµη είναι κάθετη στη µετατόπιση        

(π.χ. Όταν ένα σώµα µετατοπίζεται οριζόντια σε µια τραχιά 

επιφάνεια τότε ούτε η κάθετη δύναµη Ν, ούτε το βάρος mg 

παράγουν έργο γιατί και οι δύο αυτές δυνάµεις είναι κάθετες 

στην µετατόπιση. Το έργο το παράγουν η δύναµη F και η τριβή 

T)  
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Το έργο σε σχέση µε την κούραση 

 
Όπως είπαµε παραπάνω, το έργο µιας δύναµης όταν αυτή δε 

µετακινεί το σηµείο εφαρµογής είναι ίσο µε το µηδέν. Για 

παράδειγµα, ένας αρσιβαρίστας όταν έχει σηκώσει τα βάρη και 

τα κρατάει µε τα χέρια του σε σταθερό ύψος, ασκεί δύναµη 

F=mg της οποίας όµως το έργο είναι µηδέν. Αυτό σηµαίνει πως 

καµία ποσότητα ενέργειας δεν µεταφέρεται από τον αθλητή στα 

βάρη και όµως εκείνος κουράζεται διότι οι µύες του 

τεντώνονται και έτσι καταναλώνει εσωτερική ενέργεια. Με 

αυτό το παράδειγµα µπορούµε επίσης να καταλάβουµε την 

διαφορά της σηµασίας της λέξης έργο στη Φυσική από τη 

σηµασία της στην καθηµερινή ζωή. 
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                        ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ      

 

Θεωρία: Ορίζουµε ότι η κινητική ενέργεια ενός σώµατος 

είναι ίση µε το γινόµενο του µισού της µάζας επί το 
τετράγωνο του µέτρου ταχύτητας του σώµατος. Η κινητική 

ενέργεια ουσιαστικά είναι η ενέργεια που συνδέεται µε την 

κίνηση ενός σώµατος. Είναι µονόµετρο µέγεθος και έχει τις 

ίδιες µονάδες µέτρησης µε το έργο. 

 

                                             K=1/2mu
2
 

 

Εφαρµογή: Μια µάζα 1kg η οποία κινείται µε ταχύτητα 4m/s 

έχει κινητική ενέργεια 8J 

 

Θεώρηµα Μεταβολής της Κινητικής Ενέργειας(Θ.Μ.Κ.Ε.) 
 

Η µεταβολή της κινητικής ενέργειας  ενός σώµατος είναι ίση 

µε το αλγεβρικό άθροισµα των έργων των δυνάµεων που 

δρουν πάνω του ή, ισοδύναµα,  είναι ίση µε το έργο της 

συνισταµένης δύναµης. 

 

                               ∆Κ=Κτελ – Καρχ=ΣWF 

 

 

 

Με το θεώρηµα µεταβολής της κινητικής ενέργειας µπορούµε 

να υπολογίσουµε την κινητική ενέργεια ή την ταχύτητα ενός 

σώµατος. Επίσης έχουµε τη δυνατότητα να υπολογίσουµε το 

έργο µίας άγνωστης δύναµης ή µίας µεταβλητής δύναµης, όπου 

δεν ισχύει ο τύπος W=F x συνθ . Αρκεί να γνωρίζουµε την 

κινητική ενέργεια του σώµατος στο οποίο ασκείται η δύναµη. 
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                    ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

                           
 

Θεωρία: Ονοµάζουµε δυναµική ενέργεια ενός σώµατος σε 

ύψος h από την επιφάνεια της γης, την ενέργεια που έχει το 

σώµα λόγω της θέσης του. Στην πραγµατικότητα η δυναµική 

ενέργεια ανήκει σε ένα σύστηµα σωµάτων π.χ. µπάλα – γη. 

Όµως συνήθως µιλάµε για την δυναµική ενέργεια ενός µόνο 

σώµατος για λόγους απλούστευσης και διευκόλυνσης των 

ασκήσεων 

 

 

                                          U=mgh 

 

Αν µεταξύ δύο σωµάτων υπάρχει αλληλεπίδραση F, 

παραδείγµατος χάρη, βαρυτική ή ηλεκτρική, τότε: ορίζουµε 

ως αντίστοιχη διαφορά της δυναµικής ενέργειας του 

συστήµατος σε µια φυσική µεταβολή, (π.χ. άπωση και 

αποµάκρυνση δύο οµώνυµων φορτίων) το έργο της δύναµης 

αλληλεπίδρασης κατά τη µεταβολή αυτή. 

 

                                 U1 – U2=mgh1 – mgh2=WF(1-2) 

 

 

 

Συντηρητικές δυνάµεις: Μια δύναµη λέγεται συντηρητική 

εάν το έργο που παράγει η δύναµη αυτή,  καθώς µετατοπίζει 

κάποιο σώµα από ένα σηµείο σε άλλο, είναι ανεξάρτητο από 

τη διαδροµή που ακολουθεί το σώµα ανάµεσα στα δύο 
σηµεία. Εποµένως, το έργο που παράγει µια συντηρητική 

δύναµη εξαρτάται από τις συντεταγµένες της αρχικής και της 

τελικής θέσης του σώµατος. 
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                 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 

 

Το άθροισµα της κινητικής ενέργειας K και της δυναµικής 

ενέργειας U που έχει το σώµα σε οποιοδήποτε σηµείο κατά την 

άνοδο ή την κάθοδο του, το ονοµάζουµε, Μηχανική ενέργεια 

και το συµβολίζουµε µε το γράµµα E. 

 

 

                                             E=K+U 

 

Νόµος διατήρησης της µηχανικής ενέργειας: Ο νόµος 

διατήρησης της µηχανικής ενέργειας λέει ότι εάν η δύναµη 

που παράγει έργο είναι συντηρητική, τότε η ολική µηχανική 

ενέργεια του συστήµατος παραµένει σταθερή. Ή, ισοδύναµα, 

εάν η κινητική ενέργεια ενός συντηρητικού συστήµατος 

αυξηθεί( ή µειωθεί) κατά µια ποσότητα, τότε η δυναµική 

ενέργεια µειώνεται( ή αυξάνεται) κατά την ίδια ποσότητα. 

 
 

Παράδειγµα: Αν ένας άνθρωπος ρίξει ένα σώµα κατακόρυφα 

προς τα πάνω, όταν αυτό φτάσει στο υψηλότερο σηµείο της 

τροχιάς και σταµατήσει στιγµιαία να κινείται, εκείνη τη χρονική 

στιγµή όλη η κινητική του ενέργεια θα έχει µετατραπεί σε 

δυναµική και όταν γυρίσει πίσω στην αρχική του θέση όλη η 

δυναµική του ενέργεια θα έχει µετατραπεί σε κινητική. Αυτό 

γίνεται λόγω του νόµου της διατήρησης της µηχανικής 

ενέργειας γιατί στο υψηλότερο σηµείο της τροχιάς του η 

ταχύτητα του άρα και η κινητική του ενέργεια θα µηδενιστούν 

αφού θα σταµατήσει να κινείται, άρα όλη η κινητική του 

ενέργεια θα µετατραπεί σε δυναµική και στην αρχική του θέση 

το ύψος θεωρείται µηδέν άρα όλη η δυναµική του ενέργεια θα 

µετατραπεί σε κινητική. 
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Νόµοι Αερίων 
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Εργασία στη Φυσική Κατεύθυνσης 

του Μιχάλη Νικολόπουλου 

Θέµα: Νόµοι αερίων 

 

 

  

 

 

 

 

Σχολικό έτος 2011-12 
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Οι νόµοι των Boyle, Charles και Gay-Lussac ήταν καταλυτικής 

σηµασίας, για να διατυπωθεί η καταστατική εξίσωση των ιδανικών 

αερίων. 

 

Στη θερµοδυναµική ο Νόµος του Μπόιλ είναι ένας από τους τρεις 

νόµους των αερίων. 

Ο Νόµος του Μπόιλ, γνωστός και σαν νόµος Μπόιλ-Μαριότ και ως 

νόµος της ισόθερµης µεταβολής πήρε το όνοµά του στην αρχή από 

τον Ιρλανδό φυσικό φιλόσοφο Ρόµπερτ Μπόιλ (Robert Boyle), που 

πρώτος τον διατύπωσε το 1662. 

∆ιατύπωση του νόµου:                                            

Ο όγκος δεδοµένης ποσότητας ενός αερίου είναι αντιστρόφως 

ανάλογος της πίεσης αυτού, σε σταθερή θερµοκρασία. 

Όσον αφορά τις µεταβολές πίεσης και θερµοκρασίας αν P1 η αρχική 

πίεση του αερίου, V1 ο αρχικός όγκος του και T η σταθερή 

θερµοκρασία του και προκληθεί µεταβολή της πίεσης και του όγκου 

του σε P2 και V2 κατά τρόπο που η θερµοκρασία µείνει αµετάβλητη, 

τότε µεταξύ των παραπάνω στοιχείων του αερίου θα ισχύει η 

µαθηµατική σχέση:  P.V=σταθ.                          ή και ακόµη: 

 
ή και ακόµη  

Αυτό σηµαίνει πως αν διπλασιαστεί η πίεση ενός αερίου ο όγκος του 

θα υποδιπλασιαστεί και αντίστροφα, µε την προϋπόθεση η 

θερµοκρασία του να παραµένει σταθερή.  

Παράδειγµα 

Σύµφωνα µε τον νόµο αυτό όταν σπρώχνεται η λαβή της αεραντλίας 

ποδηλάτου προς τα µέσα, µειώνεται ο όγκος του αέρα, ενώ αυτό έχει 

αποτέλεσµα την αύξηση της πίεσής του και την άσκηση επιπρόσθετης 

πίεσης στο λάστιχο του ποδηλάτου ώστε αυτό να φουσκώσει. 
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Εποµένως όταν η θερµοκρασία αερίου παραµένει σταθερή το 

γινόµενο της πίεσης του αερίου επί του αντίστοιχου όγκου του είναι 

πάντοτε σταθερός αριθµός. Η µαθηµατική διατύπωση αυτού είναι: 

 

Το γινόµενο εποµένως  είναι σταθερό και ισούται µε  όπου  

ο αριθµός των mol τού αερίου και  η παγκόσµια σταθερά των 

ιδανικών αερίων που στο διεθνές σύστηµα µονάδων (S.I) έχει τιµή 

 
 

Ο νόµος του Charles, γνωστός και ως νόµος της ισόχωρης µεταβολής. 

∆ιατύπωση του νόµου: 

Η πίεση P µιας ορισµένης ποσότητας ιδανικού αερίου  είναι 

ανάλογη της απόλυτης θερµοκρασίας T, υπό την προϋπόθεση ο 

όγκος να είναι σταθερός (V=σταθ.). 

P nR

T V
σταθ= = . 

Αν ορισµένη ποσότητα ιδανικού αερίου µεταβαίνει ισόχωρα (όπου 

V=σταθ.) από την θερµοδυναµική κατάσταση στην 

κατάσταση τότε ισχύει η σχέση: 

 

Ο νόµος του Charles, όπως και οι άλλοι νόµοι των αερίων, ισχύει για 

ιδανικά αέρια. Οι νόµοι όµως µπορούν να εφαρµοστούν 

προσεγγιστικά σε ορισµένα πραγµατικά αέρια. 

Παράδειγµα 

Έστω, ότι εγκλωβίζεται αέριο σε έναν χώρο, τα τοιχώµατα του 

οποίου είναι µεταβλητά και η πίεση διατηρείται σταθερή. Τότε όσο 
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αυξάνει η θερµοκρασία, τόσο θα αυξάνει και ο όγκος του αερίου. Αν 

όµως τα τοιχώµατα είναι σταθερά, δηλαδή V=σταθ., τότε, βάσει του 

νόµου, θα έχουµε, ότι όσο αυξάνεται η θερµοκρασία του αερίου θα 

αυξάνεται και η πίεσή του. 

 

Ο νόµος του Gay-Lussac  

Η έκφραση νόµος Gay-Lussac χρησιµοποιείται για τον τρίτο νόµο 

των αερίων, τον επονοµαζόµενο νόµο της ισοβαρούς µεταβολής. 

∆ιατύπωση του νόµου: 

Ο όγκος V είναι ανάλογος της απόλυτης θερµοκρασίας T, όταν η 

πίεση P διατηρείται σταθερή και για ορισµένη µάζα αερίου. ∆ηλαδή: 

V nR

T P
σταθ= =  

Αν ορισµένη ποσότητα ιδανικού αερίου µεταβαίνει ισοβαρώς 

(P=σταθ.) από την θερµοδυναµική κατάσταση στην 

κατάσταση τότε ισχύει η σχέση: 

 

 

 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. www.scribd.com 

2. www.booster.gr 

3. www.pe04.net 
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ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

Εργασία φυσικής

του Ρισάτ Γκιλφάνοβ

Σχολικό έτος 2011-12
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Κεφάλαιο 1.1

Μακροσκοπική και μικροσκοπική

μελέτη

• Σύστημα καλούμε ένα τμήμα και οτιδήποτε έξω από αυτό

που επηρεάζει την συμπεριφορά του ονομάζεται

περιβάλλον.

• Μακροσκοπικές είναι οι μεταβλητές τις οποίες μπορούμε

εύκολα να παρατηρήσουμε και να μετρήσουμε με τη χρήση

των εργαστηριακών οργάνων (μεταβλητές για τα αέρια είναι

ο όγκος, η πίεση και η θερμοκρασία).

• Μικροσκοπικές είναι οι μεταβλητές που περιγράφουν τα

άτομαάτομα και τα μόριαμόρια που αποτελούν το σύστημα (μεταβλητές

για το αέριο είναι η ταχύτητα, η ορμή και η ενέργεια των

μορίων του)    
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Κεφάλαιο 1.2 

Οι νόμοι των αερίων

νόμοςνόμος τουτου BoylesBoyles--ισόθερμηισόθερμη μεταβολήμεταβολή

• Η πίεση p ορισµένης ποσότητας ιδανικού αερίου, του οποίου η

θερµοκρασίαθερµοκρασία TT παραµένει σταθερή, µεταβάλλεται αντιστρόφως

ανάλογα µε τον όγκοόγκο τουτου VV..

• Η διατύπωση του νόµου είναι η εξής:

p*V=p*V=σταθερόσταθερό γιαγια T=T=σταθερόσταθερό

3
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Μεταβολή Θερμοκρασία Όγκος Πίεση

Ισόθερμη

Εκτόνωση

Σταθερή Αυξάνεται Μειώνεται

Ισόθερμη Συμπίεση Σταθερή Μειώνεται Αυξάνεται

Η συμπεριφορά των μεταβλητών κατά τη διάρκεια μιας ισόθερμης μεταβολής
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Νόμος του Charles

(ισόχωρη μεταβολή)

• Η πίεση p ορισμένης ποσότητας αερίου μεταβάλλεται

ανάλογα με τη θερμοκρασία Τ όταν ο όγκος παραμένει

σταθερός

• Η μαθηματική διατύπωση του νόμου είναι η εξής

p/T=p/T=σταθερόσταθερό γιαγια V=V=σταθερόσταθερό
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Μεταβολή Όγκος Πίεση Θερμοκρασία

Ισόχωρη

Θέρμανση

Σταθερός Αυξάνεται Αυξάνεται

Ισόχωρη Ψύξη Σταθερός Μειώνεται Μειώνεται

• Η μεταβολή κατά την οποία ο όγκος παραμένει σταθερός λέγεται

ισόχωρη

• Η συμπεριφορά των μεταβλητών περιγράφεται στον πίνακα
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• Την θερμοκρασία την μετράμε σε βαθμούς

Kelvin (K) και ονομάζεται απόλυτη

θερμοκρασία

• Η σχέση που συνδέει τις θερμοκρασίες στις

δυο κλίμακες Κελσίου-Κέλβιν είναι

ΤΤ((ΚΚ)=273+)=273+θθ

Η θερμοκρασία -273 ονομάζεται απόλυτο

μηδέν και είναι η αφετηρία της κλίμακας των

θερμοκρασιών Κέλβιν
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Νόμος του Gay Lussac

(ισοβαρής μεταβολή)

• Όταν σε ένα πείραμα θερμαίνουμε το αέριο με σταθερό και πολύ αργό

ρυθμό η πίεση που ασκείται από το αέριο στο έμβολο παραμένει

σταθερή

P=pP=pατματμ+w/A+w/A

• Ο όγκος V ορισμένης ποσότητας αερίου μεταβάλλεται ανάλογα με τη

θερμοκρασία Τ, όταν η πίεση p παραμένει σταθερή.

V/T=V/T=σταθερόσταθερό p=p=σταθερόσταθερό
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Μεταβολή Πίεση Όγκος Θερμοκρασία

Ισόβαρης εκτόνωση-

θέρμανση

Σταθερή Αυξάνεται Αυξάνεται

Ισόβαρης συμπίεση-

ψύξη

Σταθερή Μειώνεται Μειώνεται

Ισόβαρης λέγεται μια μεταβολή κατά την οποία η πίεση του αερίου παραμένει σταθερή.

Στον παραπάνω πινάκα φαίνεται η περιγραφή της συμπεριφοράς των μεταβλητών
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ΙΔΑΝΙΚΑ ΑΕΡΙΑ

•• ΚαταστατικήΚαταστατική εξίσωσηεξίσωση ιδανικών αερίων

p*V=nRTp*V=nRT

• Η σταθερά R ονομάζεται παγκόσμια σταθερά των

αερίων R=8,314 J/mol*K

• Ιδανικό είναι αυτό το αέριο που υπακούει στην

καταστατικήκαταστατική εξίσωσηεξίσωση υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.
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Πυκνότητα του αερίου

• Πυκνότητα ορισμένης ποσότητα αερίου

ορίζεται ως το πηλίκο της ολικής μάζας του

αερίου mολ προς τον όγκο τον οποίο

καταλαμβάνει το αέριο

ρ=mολ/V
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• Η μάζα του αερίου αν δεν δίνεται μπορεί να

υπολογιστεί από τη σχέση

mολ=nMr

• Υπολογισμός της πυκνότητας μέσω της

καταστατικής εξίσωσης

r

p RT
M

ρ
=
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Πίεση αερίου

• Η πίεση είναι μονόμετρο μέγεθος το οποίο

ορίζεται ως το πηλίκο του μέτρου της

δύναμης που ασκείται κάθετα σε κάποια

επιφάνεια προς το εμβαδό της επιφάνειας

p=p=ΔΔF/F/ΔΔAA
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• Α. Οριζόντιο δοχείο

ppαα==ppατματμ

• Β. Κατακόρυφο δοχείο με το έμβολο από πάνω

ppαα==ppατματμ++w/Aw/A

• Γ. Κατακόρυφο δοχείο με το έμβολο από κάτω

ppαα==ppατματμ--w/Aw/A

• Δοχείο που χωρίζεται σε δύο μέρη από το έμβολο

ppαα==ppββ
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Ένα μετεωρολογικό αερόστατο που έχει όγκο V=30 m3 αφήνεται

ελεύθερο από το έδαφος όπου η πίεση είναι p=1atm και η

θερμοκρασία θ=27οC. Να υπολογιστεί ο όγκος του

αερόστατου όταν φτάνει σε ύψος όπου η πίεση είναι

p’=0,5atm και η θερμοκρασία θ’=-23 οC. Να θεωρηθεί ότι

μέσα και έξω από το αερόστατο επικρατεί η ίδια πίεση.

• Εφαρμόζουμε την καταστατική εξίσωση, μετά διαιρώντας

κατά μέλη έχουμε pV/p’V’=T/T’ και επιλύοντας ως προς τον

τελικό όγκο V’=PVT’/P΄T

• T=273+27=300K T’=273 -23 =250K, V=30 m3 έχουμε

V’=50 m3

ΆσκησηΆσκηση
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ΚΙΝΗΤΙΚΗΚΙΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑΘΕΩΡΙΑ

• Στην κινητική θεωρία εφαρμόζουμε τους νόμους της

μηχανικής στατιστικά και χρησιμοποιούμε τις

θερμοδυναμικές ποσότητες όπως η πίεση, ο όγκος και η

θερμοκρασία ως συνάρτηση των ποσοτήτων που

χαρακτηρίζουν τα μόρια όπως η ταχύτητα και η κινητική τους

ενέργεια.
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ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΟΥ ΙΔΑΝΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

• Για τα μόρια του ιδανικού αερίου έχουμε τις εξής υποθέσεις

1) τα μόρια του αερίου βρίσκονται σε άτακτη κίνηση.

2) ο όγκος των μορίων είναι πολύ μικρός.

3) ο ολικός όγκος των μορίων είναι μεγάλος.

4) μεταξύ των μορίων δεν ασκούνται σημαντικές δυνάμεις

παρά μόνο στη διάρκεια μιας κρούσης.

5) οι κρούσεις των μορίων θεωρούνται ελαστικές και έχουν

αμελητέα διάρκεια.
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Σχέση p και Τ με τις ταχύτητες των

μορίων

• Χαρακτηριστική

εξίσωση κινητικής

θεωρίας των αερίων

• Σχέση πίεσης-

πυκνότητας και
ταχύτητας

• Σχέση κινητικής

ενέργειας και

θερμοκρασίας

21  
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V
=
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• Ενεργός ταχύτητα

3 Κ Τ2
 υ υ =   

m
εν
=
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Θερµοδυναµική 
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ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ 

 

Του μαθητή Αλέξανδρου Αθανασιάδη 

Τμήμα Β3. Σχολικό έτος 2011-2012 

 

 

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ 
 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

1) Παραγόμενο έργο αερίου κατά την διάρκεια μεταβολών 

όγκου 

2) Θερμότητα 

3) Εσωτερική ενέργεια 

4) Πρώτος Θερμοδυναμικός Νόμος 

5) Εφαρμογές Πρώτου Θερμοδυναμικού Νόμου  
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Παραγόμενο έργο αερίου κατά την διάρκεια μεταβολών 

όγκου 

 

            

Έστω ένα αέριο κλεισμένο σε δοχείο με ανένδοτα τοιχώματα 

στο οποίο υπάρχει ένα εφαρμοστό έμβολο. Το αέριο 

εκτονώνεται και τα μόρια του ασκούν δυνάμεις F στα 

τοιχώματα του δοχείου με αποτέλεσμα το έμβολο να 

μετατοπίζεται κατά Δχ. Άρα το έργο που παράγεται, όπως 

γνωρίζουμε ισούται με: 

ΔW = FΔχ (1) 

Επίσης ισχύει ότι :  

P = F/A (όπου Α το εμβαδό διατομής) 

Λύνοντας ως προς F έχουμε: 

F = PA (2) 

Από την (1) και την (2) παίρνουμε: 

ΔW = PAΔχ  
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Όμως γνωρίζουμε ότι το γινόμενο Α επί το Δχ ισούται με ΔV 

Επομένως καταλήγουμε στη σχέση : 

ΔW = PΔV ( όπου το ΔV μια πολύ μικρή μεταβολή του όγκου) 

Από αυτή τη σχέση προκύπτει ότι το έργο του αερίου είναι 

θετικό, όταν αυτό εκτονώνεται και αρνητικό, όταν αυτό 

συμπιέζεται. Επιπροσθέτως πρέπει να τονιστεί ότι η σχέση 

αυτή μάς δίνει το έργο της δύναμης που ασκεί το αέριο, χωρίς 

αυτό να σημαίνει ότι στο έμβολο δεν ασκούνται άλλες 

δυνάμεις. 

Σε μια τυχαία αντιστρεπτή μεταβολή το έργο κατά την 

εκτόνωση του αερίου από όγκο V1 σε όγκο V2= V1+ΔV είναι ίσο 

με το εμβαδό της επιφάνειας με το μπλε χρώμα. 

 

Tο P1 είναι περίπου ίσο με το P2, δηλαδή το μπλε σχήμα μπορεί 

να θεωρηθεί ορθογώνιο, άρα το εμβαδό του ισούται με:  

Ε = P ΔV = W 

Άμα θέλαμε να υπολογίσουμε το έργο της αντιστρεπτής 

μεταβολής από το Α στο Β θα χωρίζαμε την επιφάνεια σε 

στοιχειώδεις επιφάνειες (σαν την παραπάνω) και θα 

αθροίζαμε τα εμβαδά. 
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Συνεπώς το έργο του αερίου σε μια αντιστρεπτή μεταβολή 

είναι αριθμητικά ίσο με το εμβαδό της επιφάνειας από την 

γραμμή του διαγράμματος μέχρι τον άξονα V, σε ένα 

διάγραμμα P-V. 

Θερμότητα 

Έστω δύο σώματα, τα οποία έχουν διαφορετικές θερμοκρασίες 

(T1 και T2 με Τ1>Τ2) που έρχονται σε επαφή. Τα σώματα αυτά 

βρίσκονται σε επαφή για κάποιο χρονικό διάστημα, με 

αποτέλεσμα τα σώματα να αποκτήσουν ίδια θερμοκρασία Τ, η 

οποία θα είναι μεγαλύτερη από την Τ1 και μικρότερη από την 

Τ2 (Τ1<Τ<Τ2). Επομένως καταλαβαίνουμε ότι μεταφέρεται 

ενέργεια από το θερμότερο σώμα προς το ψυχρότερο. 

Άρα η ενέργεια που μεταφέρεται λόγω της διαφοράς 

θερμοκρασίας δύο σωμάτων (πάντα από το θερμότερο στο 

ψυχρότερο) ονομάζεται θερμότητα. 

Η θερμότητα συμβολίζεται με Q και η μονάδα μέτρησης της 

(στο S.I) είναι τo 1 Joule. Χρήσιμη μονάδα μέτρησης είναι και η 

θερμίδα : 1cal = 4,186 J 

Θερμότητα και θερμοκρασία 

Τα δύο αυτά μεγέθη δεν πρέπει να συγχέονται. Γενικά με τον 

όρο θερμότητα ορίζουμε την ενέργεια, η οποία μεταφέρεται 

από ένα σύστημα στο περιβάλλον του, εξαιτίας της διαφοράς 

της θερμοκρασίας, ενώ η θερμοκρασία είναι το μέγεθος με το 

οποίο μετράμε πόσο ζεστό ή κρύο είναι ένα σώμα. 

Πείραμα κατανόησης 

Παίρνουμε δύο μπολ στα οποία βάζουμε νερό. Το ένα από 

αυτά το βάζουμε στην κατάψυξη, ενώ το άλλο το βάζουμε να 
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βράσει. Με αυτή την διαδικασία το νερό στο ένα μπολ θα 

βρίσκεται στους 100 βαθμούς και στο άλλο στους 0. Στην 

συνέχεια ρίχνουμε προσεκτικά το καυτό νερό στο παγωμένο. 

Μετά από λίγη ώρα παρατηρούμε ότι ο πάγος έχει λιώσει. 

Δηλαδή θερμότητα μεταφέρθηκε από το καυτό νερό στο 

παγωμένο. Η θερμοκρασία του νερού τώρα θα είναι μικρότερη 

από 100 και μεγαλύτερη από 0 βαθμούς. 

Εσωτερική Ενέργεια 

Ας θεωρήσουμε αέριο κλεισμένο σε δοχείο με θερμομονωτικά 

τοιχώματα και αεροστεγές έμβολο. Αν το έμβολο μετακινηθεί 

ώστε να αυξηθεί ο όγκος του αερίου, το αέριο θα παραγάγει 

κάποιο έργο και θα ψυχθεί. Δηλαδή το αέριο διαθέτει κάποιο 

ενεργειακό απόθεμα, εξαιτίας του οποίου παράγει έργο. Την 

ενέργεια αυτή θα την ονομάζουμε εσωτερική ενέργεια. Όπως 

γνωρίζουμε τα μόρια ενός αερίου μετακινούνται και κατά 

συνέπεια έχουν κινητική ενέργεια. Επιπλέον έχουν και 

δυναμική ενέργεια, η οποία προέρχεται από την 

αλληλεπίδρασή τους. 

Επομένως : 

Το άθροισμα όλων των ενεργειών των μορίων, ως αποτέλεσμα 

της σχετικής τους κίνησης ως προς το κέντρο μάζας του 

σώματος και των αλληλεπιδράσεων μεταξύ τους, το 

ονομάζουμε εσωτερική ενέργεια. 

Η εσωτερική ενέργεια ιδανικού αερίου 

Τα μόρια των ιδανικών αερίων δεν αλληλεπιδρούν μεταξύ τους 

και κατά συνέπεια δεν έχουν δυναμική ενέργεια. Δηλαδή η 

εσωτερική ενέργεια ενός ιδανικού αερίου οφείλεται στις 
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κινητικές ενέργειες των μορίων και είναι ίση με το άθροισμα 

αυτών των ενεργειών. 

Όπως γνωρίζουμε η μέση κινητική ενέργεια ενός μορίου 

ιδανικού αερίου είναι: 

1/2mu
2
 = 3/2 kT 

Έτσι άμα το αέριο περιέχει N μόρια, η εσωτερική του ενέργεια 

θα είναι: 

U = N 1/2mu
2
 = N 3/2 kT (1) 

Όμως n = N/NA (όπου n ο αριθμός των mol του αερίου) 

Δηλαδή N = nNA (2) 

Αντικαθιστώντας στην σχέση (1) την σχέση (2) παίρνουμε: 

U = n NA 3/2 KT 

Και επιπλέον ισχύει NAk = R 

Άρα καταλήξαμε στον τύπο: 

U = 3/2 nRT 

Ένα πολύ σημαντικό συμπέρασμα του τύπου είναι ότι η 

εσωτερική ενέργεια ορισμένης ποσότητας ιδανικού αερίου 

εξαρτάται μόνο από την θερμοκρασία του! 

Πιο γενικά: 

Η μεταβολή ενός θερμοδυναμικού συστήματος εξαρτάται μόνο 

από την αρχική και την τελική κατάσταση του συστήματος και 

όχι από τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιήθηκε η 

μεταβολή. 
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Στο πρώτο και στο δεύτερο σχήμα ένα αέριο μεταβαίνει από 

την κατάσταση Α στην κατάσταση Β με διαφορετικό 

αντιστρεπτό τρόπο κάθε φορά. Στο τρίτο σχήμα το ίδιο 

σύστημα μεταβαίνει από την κατάσταση Α στην Β με μη-

αντιστρεπτό τρόπο, για αυτό και η μεταβολή δεν μπορεί να 

παρασταθεί γραφικά. Και στις τρεις περιπτώσεις όμως η 

μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας είναι η ίδια. 

Πρώτος Θερμοδυναμικός Νόμος 

Σε όλες τις διαδικασίες ανταλλαγής ενέργειας μεταξύ 

συστήματος και περιβάλλοντος ισχύει η βασική αρχή της 

διατήρησης της ενέργειας, δηλαδή ισχύει ότι σε ένα 

απομονωμένο σύστημα η ενέργεια ούτε καταστρέφεται ούτε 

δημιουργείται από το μηδέν, αλλά απλά μετατρέπεται από τη 

μια μορφή σε μια άλλη. 

Έχουμε ένα δοχείο με έμβολο μέσα στο οποίο βρίσκεται ένα 

αέριο. Θερμαίνουμε το αέριο, δηλαδή προσφέρουμε 

θερμότητα Q στο σύστημα και το αέριο παράγει έργο W. Η 

θερμότητα που προσφέρθηκε στο αέριο μετασχηματίζεται και 

ένα μέρος της χρησιμοποιείται για να αυξηθεί η εσωτερική 

ενέργεια ΔU του αερίου και το υπόλοιπο μετατρέπεται σε 

έργο. Δηλαδή : 
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Q = ΔU + W 

 

Το ποσό της θερμότητας που απορροφά ή αποβάλλει ένα 

θερμοδυναμικό σύστημα είναι ίσο με το αλγεβρικό άθροισμα 

της μεταβολής της εσωτερικής ενέργειας και του έργου που 

παράγει ή δαπανά το σύστημα. 

Περιπτώσεις : 

Α) Όταν έχουμε προσφορά θερμότητας ισχύει : Q > 0 

     Όταν έχουμε αποβολή θερμότητας ισχύει : Q < 0 

B) Όταν έχουμε θέρμανση ισχύει: ΔU > 0 

     Όταν έχουμε ψύξη ισχύει : ΔU < 0 

Γ) Όταν είναι W > 0 έχουμε παραγόμενο έργο και εκτόνωση 

    Όταν είναι W < 0 έχουμε καταναλισκόμενο έργο και 

συμπίεση  

Εφαρμογές Πρώτου Θερμοδυναμικού Νόμου  

Α) Ισόθερμη αντιστρεπτή μεταβολή : 

Στην ισόθερμη μεταβολή η θερμοκρασία παραμένει σταθερή. 

Άρα Ττ = Τα και επομένως το ΔU = 3/2 n R (Tτ – Τα) = 0 
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Έτσι : Q = W 

Επίσης : 

 

Το εμβαδό κάτω από την γραμμή του διαγράμματος μέχρι τον 

άξονα του όγκου είναι ίσο με το έργο που παράγει το αέριο και 

δίνεται από τον τύπο : 

W = nRTln(Vτ/Vα) 

Άρα στην ισόθερμη εκτόνωση όλο το ποσό θερμότητας που 

απορροφά το αέριο μετατρέπεται σε μηχανικό έργο. 

Β) Ισόχωρη αντιστρεπτή μεταβολή : 

Στην ισόχωρη μεταβολή ο όγκος παραμένει σταθερός. Άρα  

W = p ΔV, όμως Vτ = Vα, δηλαδή W = 0 

Έτσι : Q = ΔU 
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Στη ισόχωρη θέρμανση όλο το ποσό της θερμότητας που 

απορρόφησε το αέριο χρησιμοποιήθηκε για την αύξηση της 

εσωτερικής του ενέργειας. 

Γ) Ισοβαρής αντιστρεπτή μεταβολή : 

Στην ισοβαρή μεταβολή η πίεση παραμένει 

σταθερή.

 

Άρα ισχύει :  

Q = ΔU + W 

Q = 3/2 n R ΔT + p ΔV 

Q = 3/2 n R ΔT + p (Vτ – Vα) 

Q = 3/2 n R ΔT + pVτ – pVα 
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Q = 3/2 n R ΔT + n R Tτ – n R Tα 

Q = 3/2 n R ΔT + n R (Tτ – Tα) 

Q = 3/2 n R ΔT + n R ΔT 

Q = 5/2 n R ΔT 

Δηλαδή στην ισοβαρή θέρμανση ένα μέρος από το ποσό της 

θερμότητας που απορρόφησε το αέριο από το περιβάλλον 

χρησιμοποιήθηκε για την αύξηση της εσωτερικής του 

ενέργειας και το υπόλοιπο αποδόθηκε εκ νέου στο περιβάλλον 

με τη μορφή έργου. 

Δ) Αδιαβατική μεταβολή : 

Στην αδιαβατική μεταβολή ισχύει : Q = 0, δηλαδή αδιαβατική 

ονομάζεται η μεταβολή στην οποία δεν συντελείται μεταφορά 

θερμότητας από το περιβάλλον στο σύστημα και αντίστροφα. 

Q = ΔU + W 

0 = ΔU + W 

W = - ΔU 

Ο νόμος που διέπει την μεταβολή είναι : 

P V
γ
 = σταθερό (όπου γ χαρακτηρίζει το είδος του αερίου) 
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Η καμπύλη της αδιαβατικής μεταβολής έχει μεγαλύτερη κλίση 

από την ισόθερμη που περνάει από το σημείο Α. 

Επίσης αποδεικνύεται ότι το έργο δίνεται από τον τύπο : 

p V – p V
W

1 –  

τ τ α α

γ
=  

Ε) Κυκλική αντιστρεπτή μεταβολή : 

Κυκλική είναι η μεταβολή στην οποία το σύστημα μετά από 

μια διεργασία επιστρέφει στην αρχική κατάσταση. 

(π.χ. από μια αρχική σε μια τελική και ξανά στην αρχική) 

Στις κυκλικές μεταβολές ισχύει ότι ΔU = 0, επειδή το αέριο 

επιστρέφει στην αρχική του κατάσταση. 

Q = W 

Για το έργο ισχύει : 
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Επομένως σε μια αντιστρεπτή κυκλική μεταβολή το έργο είναι 

θετικό όταν η γραφική παράσταση της μεταβολής διαγράφεται 

με την φορά των δεικτών του ρολογιού και αρνητικό όταν 

διαγράφεται με την αντίθετη φορά. 

 

Βιβλιογραφία: 

Βικιπαίδεια , blogs.sch.gr , physics.ntua.gr ,physics.about.com , 

physicsplanet , freescienceonline.blogspot.com , 

physics.harvard , physics4u.gr , delta-delta-m.blogspot.com , 

hyperphysics.phy-astr.gsu.edu, σχολικό βιβλίο και σημειώσεις. 

 

 

Τέλος  
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∆υνάµεις µεταξύ ηλεκτρικών φορίων 
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Νόµος του Coulomb

Εργασία του µαθητή : Ορέστη Καστανά

Σχολικό έτος 2010-11
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Charles Augustin de Coulomb 
(1736-1806)
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+ -
F1 F2

r

F1 F2

r

Μεταξύ δύο σηµειακών ηλεκτρικών φορτίων ασκείται δύναµη απωστική
όταν τα φορτία είναι οµόσηµα…

q2q1

+ +

Ελκτική όταν τα φορτία είναι ετερόσηµα…
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Το µέτρο της δύναµης µεταξύ των δύο
φορτίων είναι: 

Ανάλογο του φορτίου q1 και του φορτίου q2

Αντιστρόφως ανάλογο του τετραγώνου της
απόστασης ( r2 ) µεταξύ των σηµειακών
φορτίων
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Αν διπλασιάσουµε την µεταξύ των
φορτίων απόσταση τότε η δύναµη

µειώνεται στο ¼ της αρχικής .

Αν διπλασιάσουµε τα φορτία τότε η
δύναµη τετραπλασιάζεται

148

ΣΧΟΛΗ Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ  ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ



2

21

r

qkq
Fe =

Νόµος του Coulomb
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q1 q2

r

F21 = -F12 (3ος Ν.Newton)

F21

F21=k·|q1·q2|

r2

F12

F12=k·|q1·q2|

r2
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O παραπάνω τύπος ισχύει όταν µεταξύ των
φορτίων δεν παρεµβάλλεται τίποτε (κενό) ή
κατά προσέγγιση όταν µεταξύ των φορτίων
παρεµβάλλεται αέρας.

Με αυτές τις προϋποθέσεις η
σταθερά k έχει τιµή στο (S.I):

k =  9x 109 Nm2/C2
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Πώς ο Coulomb απέδειξε πειραµατικά τον νόµο που φέρει
το όνοµά του;

Με τον ζυγό στρέψης…
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Αυτός ο δίσκος επιτρέπει τη

ρύθµιση και τη µέτρηση της

ροπής της ίνας και εποµένως

της δύναµης που ακινητοποιεί

το φορτίο

Κλίµακα µέτρησης

Της απόστασης

µεταξύ των δύο

φορτίων

Αντίθετα

Φορτισµένες

σφαίρες

Η αρνητικά φορτισµένη σφαίρα έλκει τη θετικά

φορτισµένη, η οποία κινείται µέχρις ότου η

ελαστική δύναµη στρέψης εξισορροπήσει την

ελκτική ηλεκτροστατική δύναµη

Στρεφόµενη ίνα
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Προσοµοίωση του ζυγού στρέψης
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Ο ζυγός στρέψης
του Coulomb
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Άσκηση: Να υπολογισθεί η δύναµη Coulomb που
ασκείται µεταξύ πρωτονίου-ηλεκτρονίου στο άτοµο του
υδρογόνου.

ΑπάντησηΑπάντηση: : F=8,2.10F=8,2.10--88NN

ΔίνονταιΔίνονται::

||qqee|=|=qqpp=1,6x10=1,6x10--1919CC

r=5,3x10r=5,3x10--1111mm

k =  9x 109 Nm2/C2

+p+p

ee

FC

FN
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Η δύναµη Coulomb που ασκείται σε φορτίο από άλλα δύο

x

y
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x

y

Η δύναµη Coulomb που ασκείται σε φορτίο από άλλα δύο
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x

y

Η δύναµη Coulomb που ασκείται σε φορτίο από άλλα δύο
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x

y

Η δύναµη Coulomb που ασκείται σε φορτίο από άλλα δύο
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x

y

συνισταµένη

Η δύναµη Coulomb που ασκείται σε φορτίο από άλλα δύο
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Νόµος του Coulomb και χηµεία…
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Νόµος του Coulomb και χηµεία συνέχεια…

Η διπλή έλικα του DNA
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κουίζ

A: FAB=-3FBA

B: FAB=-FBA

Γ: 3FAB=-FBA

Δ: FAB=12FBA

Το σωµατίδιο A έχει φορτίο +2 µC και το B έχει φορτίο
+6 µC. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή;

B

+6 µC

A

+2 µC

FAB

FBA
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Εργασία για το σπίτι:

Διάβασµα: σελίδες 13-16

Ερωτήσεις: 3, 6, 7, 8 σελίδα 44

Προβλήµατα: 2, 3, 5 σελίδα 52
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Βιβλιογραφία

• http://www.youtube.com/watch?v=FYSTGX-F1GM

• http://www.staff.amu.edu.pl/~romangoc/EM1-2-coulomb-law.html

• http://www.insula.com.au/physics/1250/L1.html

• http://ffden-

2.phys.uaf.edu/212_fall2003.web.dir/don_bahls/coulombs_law.html

• http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%8C%CE%BC%CE%BF

%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9A%CE%BF%CF%

85%CE%BB%CF%8C%CE%BC%CF%80
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τέλος
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                                                ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

                 Ιάσων Ντούνης Β’3           Σχολικό έτος 2011-12 

 

                                ΠΥΚΝΩΤΗΣ 

 

1. Ορισµός πυκνωτή – τι είναι πυκνωτής – είδη 

2. Χαρακτηριστικά πυκνωτή 

3. Οµογενές ηλεκτροστατικό πεδίο πυκνωτή  

 

 

1. Ο πυκνωτής είναι µία συσκευή συνήθως µικρού µεγέθους 

η οποία χρησιµοποιείται σε όλες τις ηλεκτρονικές 

συσκευές. Ο πυκνωτής είναι απαραίτητος για τις 

ηλεκτρονικές συσκευές ώστε να αποθηκεύει ηλεκτρικό 

φορτίο και να το µεταφέρει εκεί που χρειάζεται ώστε να 

λειτουργήσει η συσκευή.  

Ορισµός: δύο φορτισµένοι αγωγοί µε ίσα αλλά ετερώνυµα 

φορτία σε µικρή απόσταση µεταξύ τους ονοµάζονται 

πυκνωτής.  

Είδη πυκνωτή: ο επίπεδος πυκνωτής είναι ο απλούστερος 

πυκνωτής που χρησιµοποιείται. Αποτελείται από δύο 

παράλληλες επίπεδες µεταλλικές πλάκες οι οποίες 

απέχουν µεταξύ τους µία µικρή απόσταση σε σχέση µε τις 

διαστάσεις της κάθε πλάκας. Οι πλάκες αυτές ονοµάζονται 

οπλισµοί του πυκνωτή. 

Ένα ακόµα είδος πυκνωτή είναι ο µεταβλητός αλλά δεν θα 

ασχοληθούµε µε αυτόν.  
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2. Χαρακτηριστικά πυκνωτή:  

α) φορτίο 

β) τάση 

γ) χωρητικότητα 

δ) ηλεκτρική ενέργεια φορτισµένου πυκνωτή 

 

α) Το φορτίο που αποκτά ο κάθε οπλισµός είναι αντίθετο 

του άλλου. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα ότι το φορτίο του 

πυκνωτή θα είναι πάντα ίσο µε την απόλυτη τιµή του 

φορτίου του αρνητικού οπλισµού.  

Έτσι µπορούµε να πούµε ότι ισχύει:  

 

Q πυκνωτή = + Q = Ι– Q Ι 
 

 

Από την συγκεκριµένη σχέση επίσης µπορούµε να δούµε 

ότι το φορτίο του πυκνωτή είναι επίσης ίσο και µε το 

φορτίο του θετικού οπλισµού.  

 

β) Ορισµός: τάση του πυκνωτή ονοµάζεται η διαφορά 

δυναµικού µεταξύ του θετικού και του αρνητικού οπλισµού 

του πυκνωτή.  

Επίσης παρατηρούµε ότι η τάση είναι πάντα θετική και 

προκύπτει η παρακάτω σχέση:  

 

V πυκνωτή = VA – VB = VAB 
 

 

Επίσης µία διαδικασία που µπορεί να µας φανεί χρήσιµη 

είναι η φόρτιση του πυκνωτή. Αυτή η διαδικασία µας 

δηµιουργεί µερικά ερωτήµατα. 
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Τι είναι φόρτιση? 

Φόρτιση πυκνωτή είναι η διαδικασία µε την οποία 

αποθηκεύεται φορτίο στους δύο οπλισµούς του και κατά 

συνέπεια αποθηκεύεται ενέργεια στον πυκνωτή.  

 

Πως γίνεται η φόρτιση στον πυκνωτή? 

Η φόρτιση ενός πυκνωτή µπορεί να γίνει µε την βοήθεια 

µιας µπαταρίας που παρουσιάζει τάση V  στους πόλους 

της. 

Όταν γίνεται αυτή η διαδικασία ο οπλισµός του πυκνωτή 

που είναι συνδεδεµένος µε τον θετικό πόλο της µπαταρίας 

(πηγής) αποκτά θετικό φορτίο + Q και ο οπλισµός που 

είναι συνδεδεµένος µε τον αρνητικό πόλο αποκτά 

αρνητικό φορτίο – Q.  

Έπειτα παρατηρείται ότι αφού η διαδικασία της φόρτισης 

σταµατήσει σε µικρό χρονικό διάστηµα τότε η τάση που 

παρέχουν οι πόλοι της µπαταρίας γίνεται ίση µε την 

διαφορά δυναµικού που εµφανίζεται στους οπλισµούς του 

πυκνωτή.  

Έτσι προκύπτει η σχέση:   

 

V πυκνωτή = VA – VB = VAB = V πηγής 
 

 

γ) Η χωρητικότητα του πυκνωτή συµβολίζεται µε το 

γράµµα C και ονοµάζεται το σταθερό πηλίκο του φορτίου 

του πυκνωτή προς τη διαφορά δυναµικού που εµφανίζουν 

οι οπλισµοί του πυκνωτή.  

Έτσι προκύπτει και ο παρακάτω τύπος:   

 

C = Q/ V  
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Επίσης η χωρητικότητα είναι µονόµετρο µέγεθος, πάντα 

θετικό και η µονάδα µέτρησης του στο SI είναι το 

1Farad=1coulomb/1Volt ή 1F=1C/1V    

Ουσιαστικά 1 Farad είναι η χωρητικότητα του πυκνωτή ο 

οποίος όταν συνδέεται µε πηγή τάσης 1Volt αποκτά 

φορτίο 1 C. 

Το 1 Farad είναι πολύ µεγάλη µονάδα µέτρησης της 

χωρητικότητας και για αυτό όπως συνηθίζουµε σε 

αυτές τις περιπτώσεις χρησιµοποιούµε υποπολλαπλάσιά 

του όπως το  1mF = 10
-3

 F , 1µF= 10
-6

 F το 

οποίο είναι και το πιο διαδεδοµένο, 1nF = 10
-9  

F,κ.α. 

Ακόµα η χωρητικότητα είναι ένα στοιχείο το οποίο  

καθορίζει τον πυκνωτή και δεν εξαρτάται από την  

διαφορά δυναµικού V που εµφανίζουν οι οπλισµοί  

του όπως και από το φορτίο του. 

Επίσης προκύπτει η σχέση: 

 

Q= C . V  
 
 

Η οποία αποδεικνύει ότι το Q και το V είναι ανάλογα. 

 

Για να δούµε και να µελετήσουµε κάτι περίεργο που 

παρουσιάζεται στην χωρητικότητα του πυκνωτή.  

Η χωρητικότητα είναι ένα από τα λίγα µεγέθη που 

συναντήσαµε φέτος το οποίο δεν εξαρτάται από το 

µέγεθος που έχει στον τύπο του.  

Από τι εξαρτάται λοιπόν η χωρητικότητα του 

πυκνωτή? 

 

Παρατηρείται ότι η χωρητικότητα εξαρτάται από τα  

γεωµετρικά χαρακτηριστικά του πυκνωτή και από τη  

φύση του µονωτικού υλικού που παρεµβάλλεται  

172

ΣΧΟΛΗ Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ  ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ



 

 

µεταξύ των οπλισµών του πυκνωτή.  

Έτσι αποδεικνύεται η σχέση: 

 

C =εεο S/l 
 

 

Στην οποία ισχύει ότι: 

ε: ένας αριθµός ο οποίος καθορίζεται από το µονωτικό 

υλικό που παρεµβάλλεται µεταξύ των οπλισµών του 

πυκνωτή. 

S = εµβαδόν κάθε οπλισµού 

 l = η µεταξύ τους απόσταση (οπλισµών) 

Σε αυτή τη σχέση γνωρίζουµε το    

εο =8,85 . 10-12 C2  /N m2 

 

Μία σηµαντική παρατήρηση που γίνεται είναι ότι όταν  

βάζουµε κάποια υλικά µονωτές ανάµεσα στους  

οπλισµούς του πυκνωτή η χωρητικότητα του 

µεγαλώνει.
 

Θα µπορούσαµε να µεγαλώνουµε συνέχεια την  

χωρητικότητα του πυκνωτή φέρνοντας πιο κοντά   

τους οπλισµούς αλλά αυτό δεν γίνεται επειδή από ένα  

σηµείο και µετά οι σπινθήρες θα αρχίσουν να  

διαπερνούν το µονωτικό υλικό και θα χαλάσει. 

Η διαδικασία αύξησης της χωρητικότητας του  

πυκνωτή µπορεί να συνεχιστεί µέχρι να φτάσει στο 

σηµείο το µονωτικό υλικό το οποίο είναι φτιαγµένο να 

αντέχει τη διαφορά δυναµικού.  

Τα πλεονεκτήµατα που µας παρέχει το µονωτικό 

υλικό είναι να: 

      α) αυξάνει την χωρητικότητα του πυκνωτή 

     β) αυξάνει τη µέγιστη τάση λειτουργίας του πυκνωτή. 
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γ) Ο φορτισµένος πυκνωτής αποκτά µια µορφή 

δυναµικής ενέργειας η οποία ισούται µε την ενέργεια 

που απαιτείται ώστε να φορτιστεί  καθώς και µε το έργο  

που παράγεται από τις ηλεκτρικές δυνάµεις που  

ασκούνται στα φορτία του όταν εκφορτίζεται. Αυτή η  

δυναµική ενέργεια είναι η ηλεκτρική ενέργεια που  

παρέχει η πηγή στον πυκνωτή στη διαδικασία της  

φόρτισης του. 

 

Η ηλεκτρική ενέργεια φορτισµένου πυκνωτή αποδεικνύεται 

ότι δίνεται από τη σχέση: 

 

U = ½ QV
 

 

 

 

Επίσης από την παρακάτω σχέση και το C= Q/V  

Προκύπτει ότι: 

 

U = ½ CV2      

        Και U = ½ Q
2
 /C

 

3. Ανάµεσα στους οπλισµούς του πυκνωτή δηµιουργείται ένα 

οµογενές ηλεκτροστατικό πεδίο (Ο.Η.Π.) που η ένταση του 

παραµένει σταθερή παντού. Το Ο.Η.Π. περιγράφεται από 

δυναµικές γραµµές οι οποίες είναι παράλληλες και 

ισαπέχουσες. 

 

Έτσι προκύπτει και η σχέση 

 

     (1)  Ε = V/d στο Ο.Η.Π. 
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Απόδειξη της σχέσης (1): 

Αφήνουµε ένα φορτίο σε Ο.Η.Π. 

Το W της Fηλ κατά την µετακίνησή του d είναι:  

W = Fηλ . d = E . q . d 

 

Η δύναµη που ασκείται στο φορτίο είναι σταθερή και 

W > 0  

Οπότε: 

E. q.d= VAB . q => E = VAB.q/q.d 

Όταν q>0 τότε VAB>0 (W>0) 

Με VAB=V, V =τάση µεταξύ των Α,Β 

 

Έτσι η Ε = VAB. q/q.d => E= V/d 

 

E= V/d 
 

 

V= η απόλυτη τιµή της διαφοράς δυναµικού µεταξύ των Α, 

Β και ονοµάζεται τάση. 

Προσοχή: να προσέχουµε αν  VAB = - V ή VAB = V 

 

 

Κάτι που πρέπει να προσέξουµε 

 

ι. Ο πυκνωτής µένει συνδεδεµένος µε την πηγή: 

διατηρείται σταθερή η διαφορά δυναµικού µεταξύ των 

οπλισµών του (εξαρτάται από το κύκλωµα που είναι 

συνδεδεµένος) έτσι ισχύει V=Q/C = σταθ. 

ιι. Ο πυκνωτής έχει αποσυνδεθεί από την πηγή: 

διατηρείται σταθερό το φορτίο στους οπλισµούς του 

(δεν µπορεί να υπάρξει µετακίνηση φορτίου). 

Μεταβάλλεται η τάση µεταξύ των οπλισµών του 

πυκνωτή έτσι ώστε να ισχύει Q = C . V = σταθ. 
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Ηλεκτρικό ρεύµα 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

1. Εισαγωγή λίγα λόγια για τον GUSTAV KIRCHHOFF 

2. Ανάλυση, περιγραφή και ορισµός εννοιών που πρέπει να 

γνωρίζω 

3. Πρώτος κανόνας του Kirchhoff 

4. ∆εύτερος κανόνας του Kirchhoff 
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1.1.1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ –––– ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ  ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ  ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ  ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ GUSTAVGUSTAVGUSTAVGUSTAV    KIRCHHOFFKIRCHHOFFKIRCHHOFFKIRCHHOFF    

 

Ο Γκούσταβ Ρόµπερτ Κίρχοφ (Gustav Robert Kirchhoff) 

γεννήθηκε στις 12 Μαρτίου του 1824 στην Καινιξβέργη της 

Πρωσίας και πέθανε στις 17 Οκτωβρίου 1887. Οι γονείς του 

είχαν έντονα πατριωτικά αισθήµατα και θεωρούσαν ότι 

µπορεί κάποιος να προσφέρει τις υπηρεσίες του στο Πρωσικό 

κράτος από τη θέση του πανεπιστηµιακού καθηγητή, έτσι 

φρόντισαν ώστε ο Γκούσταβ να ακολουθήσει ακαδηµαϊκή 

καριέρα. Το 1842 µπήκε στο πανεπιστήµιο του Κένισµπεργκ 

(Albertus Universität von Königsberg), από το οποίο 

αποφοίτησε το 1847. Ο γερµανός αυτός φυσικός έχει 

συνεισφέρει σε διάφορα πεδία της φυσικής και της χηµείας 

όπως η µηχανική, ο ηλεκτρισµός, η φασµατογραφία, η 

θερµική ακτινοβολία και η αστροφυσική. Γύρω στο 1845 

µελέτησε τους νόµους που διέπουν τα ηλεκτρικά κυκλώµατα, 

και στη συνέχεια έδειξε ότι η ταχύτητα αποστολής ενός 

ηλεκτρικού σήµατος είναι ίση µε την ταχύτητα του φωτός. Το 

1854 µαζί µε τον Ρόµπερτ Μπούνσεν (Robert Bunsen) 

επινόησαν την φασµατική ανάλυση, µέσω της οποίας 

ανακάλυψαν δύο νέα χηµικά στοιχεία, το καίσιο και το 

ρουβίδιο. Χρησιµοποίησε την φασµατική ανάλυση για να 

µελετήσει τη σύνθεση του Ήλιου και ήταν ο πρώτος που 

ερµήνευσε τις µαύρες γραµµές που εµφανίζονται στο φάσµα 

του (1859). Το 1860 εισήγαγε τον όρο «µέλαν σώµα» για να 

περιγράψει ένα εξιδανικευµένο σώµα που εκπέµπει και 

απορροφά ακτινοβολία. 
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2.2.2.2.    ΑΝΑΛΥΣΗΑΝΑΛΥΣΗΑΝΑΛΥΣΗΑΝΑΛΥΣΗ,,,, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ    

• Ηλεκτρικό πεδίο     
Ορισµός : 

Ηλεκτρικό πεδίο ονοµάζουµε τον χώρο µέσα στον οποίο όταν 

βρεθεί ηλεκτρικό φορτίο δέχεται ηλεκτροστατική δύναµη  

 

• ∆υναµικό-διαφορά  δυναµικού 

Ορισµός δυναµικού : 

∆υναµικό ( σε µια θέση Γ ) ηλεκτρικού πεδίου ονοµάζεται το 

µονόµετρο φυσικό µέγεθος, που είναι ίσο µε το πηλίκο της 

δυναµικής ενέργειας φορτίου  q στη θέση Γ προς το φορτίο αυτό 

Σχέση :  

Μονάδα µέτρησης του δυναµικού στο S.I. είναι το    

Επειδή UΓ = WΓ→∞ η παραπάνω σχέση  γράφεται:  

            

            Ορισµός διαφοράς δυναµικού: 

Η διαφορά δυναµικού µεταξύ δύο σηµείων (Σ) και (Ρ) ηλεκτρικού πεδίου 

ισούται µε το πηλίκο του έργου της δύναµης του πεδίου κατά τη 

µεταφορά δοκιµαστικού φορτίου q από τη θέση (Σ) στη θέση (Ρ), προς το 

φορτίο αυτό. 

 

 

 
              

• Ηλεκτρικό ρεύµα  
Ορισµός: 

Γενικά ηλεκτρικό ρεύµα ονοµάζεται η προσανατολισµένη κίνηση 

ηλεκτρικών φορτίων 

 

Πιο αναλυτικά:  

Έστω ότι έχουµε έναν µεταλλικό αγωγό και για να δηµιουργηθεί 

ρεύµα θα πρέπει να συνδέσουµε τα άκρα του µε µία πηγή συνεχούς 

τάσης (µε αυτή θα ασχοληθούµε στη συγκεκριµένη  ενότητα). 

Μέσα στον αγωγό υπάρχουν ελεύθερα ηλεκτρόνια. Όµως λόγω της 
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πηγής δηµιουργείται  µια διαφορά δυναµικού στα άκρα του 

αγωγού και στο εσωτερικό του, ηλεκτρικό πεδίο. Το ηλεκτρικό 

πεδίο ασκεί δύναµη στα ελεύθερα ηλεκτρόνια η οποία τα 

αναγκάζει να κινηθούν προσανατολισµένα µε φορά από τον 

αρνητικό προς τον θετικό πόλο της πηγής. Αυτή η 

προσανατολισµένη κίνηση των ηλεκτρονίων στον µεταλλικό 

αγωγό ονοµάζεται ηλεκτρικό ρεύµα.  

 

• Ένταση ηλεκτρικού ρεύµατος  

Ορισµός 

Ένταση του ηλεκτρικού ρεύµατος είναι ο ρυθµός διέλευσης του 

ηλεκτρικού φορτίου από τη διατοµή ενός αγωγού. Πιο απλά, σε 

συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα περνάει από τη διατοµή του 

αγωγού ηλεκτρικό φορτίο. Η ένταση του ηλεκτρικού ρεύµατος 

δείχνει πόσο φορτίο περνά στη µονάδα του χρόνου. 

Το µέγεθος είναι µονόµετρο, αλλά επιπλέον έχει συµβατική φορά από τα 

σηµεία ψηλού δυναµικού στα σηµεία χαµηλού δυναµικού. Μετριέται στο 

διεθνές σύστηµα µονάδων σε Αµπέρ Α και θεωρείται θεµελιώδης 

µονάδα. 

    

3.3.3.3. ΠΡΩΤΟΣ  ΚΑΝΟΝΑΣ  ΤΟΥ   ΠΡΩΤΟΣ  ΚΑΝΟΝΑΣ  ΤΟΥ   ΠΡΩΤΟΣ  ΚΑΝΟΝΑΣ  ΤΟΥ   ΠΡΩΤΟΣ  ΚΑΝΟΝΑΣ  ΤΟΥ  KIRCHHOFFKIRCHHOFFKIRCHHOFFKIRCHHOFF    
 

• Αρχή διατήρησης του φορτίου  

Σε ένα αποµονωµένο ηλεκτρικό σύστηµα το αλγεβρικό άθροισµα των 

φορτίων παραµένει σταθερό όσες µεταβολές και αν συµβούν µέσα στο 

σύστηµα αυτό. 

 

Παράδειγµα  

Μέσα σε ένα αποµονωµένο ηλεκτρικό σύστηµα βρίσκονται δύο 

µονωµένες µεταλλικές σφαίρες που έχουν φορτία 2µC και 3µC 

αντίστοιχα. Αν φέρουµε σε επαφή τις δύο σφαίρες και τις αποµακρύνουµε, 

µετά την επαφή τους το αλγεβρικό άθροισµα των ηλεκτρικών φορτίων των 

δύο σφαιρών, θα είναι ίσο µε 5µC (ούτε µικρότερο, ούτε µεγαλύτερο από 

5µC). 
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Ορισµός του κόµβου: 

Κόµβος λέγεται το σηµείο ενός κυκλώµατος, στο οποίο συναντιούνται 

τουλάχιστον τρεις ρευµατοφόροι αγωγοί. Πιο συγκεκριµένα στο 

παραπάνω κύκλωµα τα  σηµεία Β και Γ είναι κόµβοι του κυκλώµατος 

καθώς είναι τα σηµεία που ενώνουν 3 αγωγούς.  

Κλάδος λέγεται το τµήµα του κυκλώµατος που βρίσκεται µεταξύ δύο 

κόµβων. Οι αγωγοί ΒΖΓ, ΒΗΓ και Γ∆Β είναι κλάδοι του κυκλώµατος. 

Όλα τα στοιχεία ενός κλάδου διαρρέονται από την ίδια ένταση 

ηλεκτρικού ρεύµατος. 

 
1ος κανόνας Kirchhoff : 

Το άθροισµα των εντάσεων των ρευµάτων, που «εισέρχονται» σ' ένα 

κόµβο, ισούται µε το άθροισµα των εντάσεων των ρευµάτων, που 

«εξέρχονται» απ' αυτόν. 

 

 

                          Σ(Iεισ) = Σ(Iεξ) 

 
Απόδειξη: 

Για τον κόµβο Β του παραπάνω κυκλώµατος θεωρούµε ότι σε χρόνο t 

φθάνει φορτίο q. Από τον κόµβο φεύγει στον ίδιο χρόνο φορτίο q1 και q2 

προς τους κλάδους ΒΖΓ και ΒΗΓ αντίστοιχα. 

Λόγω της αρχής διατήρησης του φορτίου ισχύει: 

q = q 1+ q 2 

όπου Ι=q/t άρα Ι=Ι1+Ι2 

 

Έστω ότι Ι =2,43, Ι1 =0,90  και Ι2 = 1,53 

τότε  : Ι=Ι1+Ι2 

           2,43=0,90+1,53 

           2,43=2,43 
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4.4.4.4.    ∆ΕΥΤΕΡΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΟΥ ∆ΕΥΤΕΡΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΟΥ ∆ΕΥΤΕΡΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΟΥ ∆ΕΥΤΕΡΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΟΥ KIRCHHOFFKIRCHHOFFKIRCHHOFFKIRCHHOFF    
    
Ορισµός του Βολτόµετρου: 

Το βολτόµετρο είναι ένα όργανο που χρησιµοποιείται για τη µέτρηση της 

διαφοράς δυναµικού (ηλεκτρικής τάσης) µεταξύ δύο σηµείων ενός 

ηλεκτρικού κυκλώµατος. Έχει δύο άκρα τα οποία συνδέονται µε 2 

σηµεία του κυκλώµατος µεταξύ των οποίων θέλουµε να µετρήσουµε τη 

διαφορά δυναµικού. Αυτά µετρώντας την τάση του κυκλώµατος µε βάση 

τα θερµικά ή τα ηλεκτρικά αποτελέσµατα του ρεύµατος.  Τα βολτόµετρα 

συνδέονται πάντα παράλληλα (σε διακλάδωση) σε ένα κύκλωµα, για τον 

λόγο αυτό έχουν µεγάλη εσωτερική αντίσταση σε σχέση µε τα άλλα 

στοιχεία του κυκλώµατος ώστε να µην επηρεάζουν τα χαρακτηριστικά 

του. 

 

Σύνδεση βολτόµετρου σε κύκλωµα : 

 
Τα βολτόµετρα συνδέονται µε το κύκλωµα χωρίς αυτό να διακοπεί . 

 

 

 2
ος

 κανόνας Kirchhoff : 

 

Ορισµός: 

Κατά µήκος µιας κλειστής διαδροµής  σ’ ένα κύκλωµα το αλγεβρικό 

άθροισµα των διαφορών δυναµικού ισούται µε µηδέν.   

Σ(∆V)=0 

 

 

(τα είναι οι αντιστάτες ) 

 εδώ ισχύει : 
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V∆Β+VΒΓ  +VΓ∆  =0 

VΒΓ+VΓ∆=-V∆Β 

VΒΓ+VΓ∆= -(-VΒ∆) 

VΒΓ+VΓ∆=VΒ∆ 

 

Εδώ το βολτόµετρο V δείχνει τάση VΑΓ που είναι και η τάση στους 

πόλους 

 

Είναι VΑΓ=12V. Το βολτόµετρο V1 δείχνει την τάση VΑΒ=9V, ενώ το V2 

δείχνει την  τάση VΒΓ=3V: V=V1+V2  

V-V1-V2=0 

Είναι το ίδιο µε αυτό το κύκλωµα, το V 

 

Εδώ όπως και στο µεγάλο κύκλωµα ισχύει VΑΓ=VΒ∆ =Vπηγής.  
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Ηλεκτροµαγνητισµός 
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1 

 

 

 

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 
� ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΕΙΡΟΥ 

ΜΗΚΟΥΣ 

� ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ 

� ΣΩΛΗΝΟΕΙΔΕΣ 
 

      

 

ΦΥΣΙΚΗ 

ΕΥΗ ΓΙΟΥΡΟΥΚΟΥ 

Β’2 ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΦΥΣΙΚΗ 
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ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 

 
� Τι είναι το μαγνητικό πεδίο; 

Είναι ο χώρος μέσα στον οποίο εμφανίζονται 

μαγνητικές δυνάμεις 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
� Τι δείχνει η ένταση Β του μαγνητικού πεδίου; 

Προσδιορίζει το πόσο ισχυρό ή ασθενές είναι 

το μαγνητικό πεδίο. 

Είναι ένα διάνυσμα εφαπτόμενο στις δυναμικές 

γραμμές και η φορά του συμπίπτει με τη φορά 

των δυναμικών γραμμών. 

Μονάδα μέτρησης του είναι το 1 Tesla 
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� Ποιος είναι ο ρόλος των μαγνητικών 

δυναμικών γραμμών; 

Η πυκνότητα των δυναμικών γραμμών ενός 

μαγνητικού πεδίου εκφράζει το μέτρο της 

έντασης Β του πεδίου αυτού. 

Οι μαγνητικές δυναμικές γραμμές δεν 

τέμνονται και είναι πάντα κλειστές 

(κατευθύνονται από το Βόρειο Πόλο του 

μαγνήτη στο Νότιο). 
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ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 

Σύμφωνα με το πείραμα του Έρστεντ, το 1820, αιτία 

των μαγνητικών φαινομένων είναι το ηλεκτρικό 

ρεύμα. Αυτό οφείλεται στην κίνηση των ηλεκτρονίων 
γύρω από τον πυρήνα και τον εαυτό τους. 

Έτσι λοιπόν γύρω από κάθε ρευματοφόρο αγωγό 
ασκούνται μαγνητικές δυνάμεις σε μαγνήτες, δηλαδή 
δημιουργείται μαγνητικό πεδίο. 
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Στο σημείο αυτό θα πραγματοποιηθεί μελέτη του 

μαγνητικού πεδίου στους παρακάτω ρευματοφόρους 

αγωγούς: 

� Ευθύγραμμος αγωγός απείρου μήκους 

� Κυκλικός αγωγός 

� Σωληνοειδές  

 

 

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΕΙΡΟΥ 

ΜΗΚΟΥΣ 

 
Ένας ευθύγραμμος αγωγός απείρου μήκους που 

διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ι, σ’ ένα σημείο Α 

που απέχει r από τον αγωγό η ένταση B του 

μαγνητικού πεδίου που δημιουργείται από τον 

αγωγό έχει: 

� Μέτρο που δίνεται από την εξίσωση:  

o  
� Διεύθυνση κάθετη στο επίπεδο που ορίζουν το 

σημείο Α και ο αγωγός 

� Φορά η οποία βρίσκεται με τον κανόνα του 

δεξιού χεριού 
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Κμ: μαγνητική σταθερά του κενού 

I: ρεύμα που διαρρέει τον αγωγό 

r: η κάθετη απόσταση του εξεταζόμενου σημείου 

από τον αγωγό 

� Όταν η απόσταση r είναι πολύ μικρή σε σχέση με 

το μήκος του ευθύγραμμου αγωγού, ο αγωγός 

θεωρείται ότι έχει άπειρο μήκος. 

 

� Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζεται ένας 

ευθύγραμμος αγωγός σε 2 περιπτώσεις.   

� Στο σχήμα 1 και 3 το ρεύμα έχει φορά προς 

τα πάνω ενώ στο σχήμα 2 και 4 η φορά του είναι 

προς τα κάτω.  

� Στα σχήματα 1 και 2 παρατηρούμε τον 

αγωγό κατακόρυφο ενώ στα σχήματα 3 και 4 η 

παρατήρηση μας λαμβάνει χώρα μελετώντας τον 

«από πάνω». 

� Το μαύρο βέλος δείχνει την φορά του 

ρεύματος ενώ το μπλε αυτή της έντασης του 

μαγνητικού πεδίου. 
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Συγκεκριμένα:  

 
Σχ.1 Σχ.2 

Ο αντίχειρας ακολουθεί το 

ρεύμα και τα 4 δάχτυλα 

προσδιορίζουν τη φορά 

της έντασης! 
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Σχ.3 Σχ.4 

 

ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΦΟΡΟΣ ΑΓΩΓΟΣ 

 

Κάθε τμήμα ενός κυκλικού αγωγού με ακτίνα r που 

διαρρέεται από ρεύμα έντασης I, δημιουργεί γύρω 

του μαγνητικό πεδίο σαν να ήταν ένας ευθύγραμμος 

αγωγός.  Η ένταση του μαγνητικού πεδίου λόγω του 

ρεύματος που τον διαρρέει έχει τα εξής 

χαρακτηριστικά 

� Σημείο εφαρμογής το κέντρο του κύκλου 

� Διεύθυνση την κάθετη στο επίπεδο του κύκλου 

� Φορά της δεξιόστροφης παλάμης 

� Μέτρο που δίνεται από τον τύπο 
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σχήμα 5                                                                      σχήμα 6                                          

 

Εδώ, σε αντίθεση με τον ευθύγραμμο αγωγό, ο 

αντίχειρας δείχνει τη φορά της έντασης του 

Για να βρεθεί η φορά της  Έντασης 

του μαγνητικού πεδίου σε έναν 

κυκλικό αγωγό, τοποθετούμε τη δεξιά 

παλάμη έτσι ώστε τα δάκτυλα καθώς 

κλείνουν να δείχνουν τη φορά του 

ρεύματος. Τότε ο αντίχειρας δείχνει 

την κατεύθυνση της έντασης του 

μαγνητικού πεδίου στο κέντρο του 

αγωγού. (βλ. σχ. 5 και 6) 
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μαγνητικού πεδίου ενώ τα 4 δάκτυλα τη φορά του 

ρεύματος.  

Στο σχήμα 7 που ακολουθεί βλέπουμε τον κυκλικό 

αγωγό «από πάνω».  

 

                                 σχήμα 7 
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ΣΩΛΗΝΟΕΙΔΕΣ (ΠΗΝΙΟ) 

 
Το σωληνοειδές είναι ένα σύνολο από όμοιους 

παράλληλους  κυκλικούς αγωγούς. Φτιάχνεται 

όταν τυλίγεται σφιχτά ένα σύρμα γύρω από 

έναν μονωτικό κύλινδρο. Έτσι, δημιουργούνται 

ισαπέχουσες σπείρες. 

 

 

� Το σωληνοειδές, όταν διαρρέεται από 

ρεύμα, δημιουργεί μαγνητικό πεδίο το 

οποίο: 

� Στο εσωτερικό του είναι ομογενές 

� Στο εξωτερικό του είναι παρόμοιο με του 

ραβδόμορφου μαγνήτη. 

� Έχει κλειστές  δυναμικές γραμμές με σημείο 

εξόδου τον βόρειο πόλο και σημείο εισόδου 

τον νότιο. (όπως φαίνεται στα σχήματα 8,10,11) 

197

ΣΧΟΛΗ Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ  ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ



 

 

              σχήμα 8 

 

� Η ένταση Β του μαγνητικού πεδίου στο 

εσωτερικό του πηνίου: 

� Έχει διεύθυνση τον άξονα του 

σωληνοειδούς  

� Φορά από τον κανόνα της δεξιόστροφης 

παλάμης 

� Μέτρο που δίνεται από τον τύπο: 

 

Όπου N o αριθμός των σπειρών 

l το μήκος του σωληνοειδούς  

το πηλίκο N/l το συμβολίζουμε n και λέγεται 

σπείρες ανά μονάδα μήκους. 
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σχήμα 9 
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σχήμα 10                                                   σχήμα 11 

 

 

 «Αγκαλιάζοντας» με τα 4 

δάκτυλα τη φορά του 

ρεύματος, ο αντίχειρας 

δείχνει την φορά της 

έντασης του μαγνητικού 

πεδίου. 
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ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

 

1.Δύο παράλληλοι ευθύγραμμοι αγωγοί Α και Γ, 

μεγάλου μήκους απέχουν μεταξύ τους απόσταση r=5 cm 

και διαρρέονται από ρεύματα με εντάσεις Ι1=2 Α και Ι2= 

1,5 Α, αντίστοιχα. Να βρεθεί η ένταση του μαγνητικού 

πεδίου σε σημείο Λ που βρίσκεται σε απόσταση r1= 2 cm 

από τον αγωγό Α όταν τα ρεύματα που διαρρέουν τους 

αγωγούς είναι ομόρροπα   

                             ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
1) Θα προσδιοριστεί η φορά του μαγνητικού πεδίου στο 

ζητούμενο σημείο με τον κανόνα της δεξιόστροφης 
παλάμης 

2) Θα υπολογιστεί η ένταση του μαγνητικού πεδίου σε 
κάθε αγωγό  

3) Θα προστεθούν διανυσματικά τα μέτρα των εντάσεων 
ώστε να βρεθεί η συνολική ένταση στο σημείο 

ΛΥΣΗ 

                         

                 B2 

 B1 

• B2 

                                                                             ή                                                    r1          r-r1      

 --r1- B1 

 I1 --------r------- I2  

Β1= Κμ 2Ι1/r1                                     B2= Κμ 2Ι2/(r-r1)     ΣΒ=|Β1 – Β2| 

B1= 1O-7  2 2/2 10-2                  B2= 10-7  3/ 3 10-2    ΣΒ= 10-5  Τ  
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B1= 2 1O-5 T                          Β2= 10-5 Τ  (προς το Β1) 

2.Δύο αγωγοί Κ, Λ διαρρέονται από αντίρροπα ρεύματα 

έντασης Ι1= 100 Α και Ι2= 50 Α αντίστοιχα και απέχουν 

απόσταση r=2 m. Να βρεθεί το σημείο στο οποίο η ένταση 

του μαγνητικού πεδίου είναι μηδέν 

                                            ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
Προκειμένου σ’ ένα σημείο η ένταση να είναι μηδέν πρέπει οι 
εντάσεις των δύο αγωγών να έχουν ίσα μέτρα αλλά αντίθετη φορά 

ΛΥΣΗ  

Εξετάζοντας ένα τυχαίο σημείο Γ ανάμεσα στους δύο 

αγωγούς διαπιστώνουμε ότι εκεί η συνισταμένη ένταση δεν 

μπορεί να είναι μηδέν μια και τα διανύσματα της έντασης 

στο εν λόγω σημείο έχουν την ίδια φορά. Συνεπώς το 

απορρίπτουμε. 

 

 

 Γ 

 

 

 

 

Έστω ένα σημείο Κ δεξιά του αγωγού Λ. Στο Λ τα 

διανύσματα της έντασης έχουν αντίθετη φορά γι αυτό και 

απαιτούμε  

ΣΒ=Ο � Β1-Β2=0 � Β1=Β2 � Κμ 2Ι1/(r+x)=Κμ 2I2/x  � x=2 

m 
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      B2 

Κ 

 r x 

 

B1 

 

Για ένα σημείο Α αριστερά του αγωγού  Κ ενώ οι εντάσεις 

έχουν αντίθετη φορά, με πράξεις καταλήγουμε σε  x= -2r  

Β2 

Α x r 

 

 Β1 

 

 

 

Άρα η απάντηση είναι το χ=2 m 

203

ΣΧΟΛΗ Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ  ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ



 

 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

� http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view

&id=116&Itemid=32 

� ΒΙΒΛΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ Β’ΛΥΚΕΙΟΥ, ΣΑΒΒΑΛΑΣ 

� http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%C

E%AF%CE%BF:Magnet0873.png 

� http://www.google.gr/imgres?q=%CE%BC%CE%B1%CE%B3%CE%B

D%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF+%CF%80%CE%B5%C

E%B4%CE%B9%CE%BF&um=1&hl=el&sa=N&biw=1309&bih=704&

tbm=isch&tbnid=zPPTPdVOtup9aM:&imgrefurl 

� http://anamorfosi.teiser.gr/ekp_yliko/e-

notes/Data/phys2/Physics_II_book.htm&docid=rccukf8jYvYfgM&i

mgurl 

� http://anamorfosi.teiser.gr/ekp_yliko/e-

notes/Data/phys2/Physics_II_book.files/image019.gif&w=254&h=

210&ei=dkKhT9efN4z14QS2hqX2CA&zoom=1&iact=rc&dur=1&sig

=114072363074126577232&page=1&tbnh=163&tbnw=203&start

=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:4,s:0,i:71&tx=100&ty=59 

� http://www.google.gr/imgres?q=%CE%BC%CE%B1%CE%B3%CE%B

D%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF+%CF%80%CE%B5%C

E%B4%CE%B9%CE%BF&um=1&hl=el&sa=N&biw=1309&bih=704&

tbm=isch&tbnid=WtbCHXjU65oKhM:&imgrefurl 

� http://ph102.edu.physics.uoc.gr/web3/index.php%3Foption%3Dc

om_content%26view%3Dcategory%26id%3D7%253Aanswers2%2

6layout%3Dblog%26Itemid%3D18%26limitstart%3D20&docid=jm

hmP7JBtyfsMM&imgurl 

� http://ph102.edu.physics.uoc.gr/web3/images/stories/permanent

.jpg&w=398&h=307&ei=dkKhT9efN4z14QS2hqX2CA&zoom=1&iac

t=rc&dur=1&sig=114072363074126577232&page=1&tbnh=158&t
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bnw=236&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:14,s:0,i:93&tx=165&ty

=76 

� http://www.google.gr/imgres?q=%CE%BC%CE%B1%CE%B3%CE%B

D%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF+%CF%80%CE%B5%C

E%B4%CE%B9%CE%BF+%CE%B5%CF%85%CE%B8%CF%85%CE%B3

%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%BF%CF%85+%CE%B1%CE

%B3%CF%89%CE%B3%CE%BF%CF%85&um=1&hl=el&biw=1309&

bih=704&tbm=isch&tbnid=7CqHfcwB_2dZMM:&imgrefurl 

� http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DS

GL-B128/110/865,3220/&docid=XIKZwxiSEvXOJM&imgurl 

� http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DS

GL-

B128/110/865,3220/images/img3_3_41.jpg&w=372&h=200&ei=w

EKhT-

OPOoLl4QS_yKz5CA&zoom=1&iact=rc&dur=2&sig=114072363074

126577232&page=3&tbnh=112&tbnw=208&start=36&ndsp=24&v

ed=1t:429,r:6,s:36,i:161&tx=91&ty=75 
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           Ο ΝΟΜΟΣ ΕΠΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ FARADAY     

Θεωρία: Η ηλεκτρεγερτική δύναµη που επάγεται σε ένα 

κύκλωµα είναι ίση µε το ρυθµό µεταβολής της µαγνητικής 

ροής που διέρχεται από την επιφάνεια που ορίζει το 

κύκλωµα. 

                                      

Με την περιγραφή δύο απλών πειραµάτων θα δούµε ότι ένα 

µεταβαλλόµενο µαγνητικό πεδίο µπορεί να δηµιουργήσει ηλεκτρικό 

ρεύµα. 

Πρώτο Πείραµα: Ας θεωρήσουµε ότι τα άκρα ενός βρόχου 

σύρµατος είναι συνδεδεµένα µε ένα γαλβανόµετρο. Το 

γαλβανόµετρο είναι ένα ευαίσθητο όργανο που µας επιτρέπει να 

µετράµε µικρές εντάσεις ρεύµατος. Εάν µετακινήσουµε το µαγνήτη 

προς το βρόχο, ο δείκτης του γαλβανοµέτρου θα αποκλίνει προς 

την κατεύθυνση του µαγνήτη. Εάν όµως αποµακρύνουµε τον 

µαγνήτη από το βρόχο, τότε ο δείκτης θα αποκλίνει προς την 

αντίθετη κατεύθυνση. Εάν ο µαγνήτης µείνει ακίνητος ως προς το 

βρόχο, η βελόνα του γαλβανοµέτρου παραµένει στο µηδέν, χωρίς 

να αποκλίνει. Εάν τώρα ο µαγνήτης παραµείνει ακίνητος, αλλά 

κινήσουµε το βρόχο ως προς το µαγνήτη, το γαλβανόµετρο θα 

αποκλίνει, όπως επίσης θα αποκλίνει, προς την αντίθετη όµως 

κατεύθυνση, εάν αποµακρύνουµε το βρόχο από το µαγνήτη. Από 

τις παρατηρήσεις αυτές συµπεραίνουµε ότι κάθε φορά που 

υπάρχει σχετική κίνηση ανάµεσα στο βρόχο και στο µαγνήτη, το 

κύκλωµα διαρρέεται από ρεύµα. Το πόσο έντονο θα είναι το ρεύµα 

εξαρτάται και από την αντίσταση του κυκλώµατος του βρόχου. Η 

ύπαρξη όµως του ρεύµατος ή η φορά του δεν εξαρτώνται από την 

αντίσταση.           
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∆εύτερο πείραµα:  Μέρος της συσκευής αποτελείται από ένα πηνίο 

συνδεδεµένο µε µια µπαταρία µέσω ενός διακόπτη. Θα 

αναφερόµαστε στο πηνίο  αυτό ως το πρωτεύον πηνίο και, 

αντίστοιχα, στο κύκλωµα του ως το πρωτεύον κύκλωµα. Το 

πρωτεύον πηνίο έχει τυλιχθεί γύρω από έναν σιδερένιο δακτύλιο 

για να ενισχυθεί το µαγνητικό πεδίο που δηµιουργείται από το 

ρεύµα. Στο δεξιό µέρος του δακτυλίου έχει τυλιχθεί ένα άλλο πηνίο 

που είναι συνδεδεµένο µε ένα γαλβανόµετρο. Το πηνίο αυτό το 

ονοµάζουµε δευτερεύον , όπως και το κύκλωµα του, και δεν είναι 

συνδεδεµένο µε το πρωτεύον. Επίσης, στο δευτερεύον κύκλωµα 

δεν υπάρχει µπαταρία και ο λόγος που το έχουµε είναι για την 

ανίχνευση πιθανής παραγωγής ρεύµατος από τη µεταβολή του 

µαγνητικού πεδίου. 

    Παρατηρούµε ότι, εάν κλείσουµε το διακόπτη του πρωτεύοντος, 

η βελόνα του γαλβανοµέτρου θα αποκλίνει κατά µία κατεύθυνση 

και κατόπιν θα επιστρέψει στο µηδέν. Εάν τώρα ανοίξουµε τον 

διακόπτη, η βελόνα θα αποκλίνει κατά την αντίθετη κατεύθυνση και 

κατόπιν θα επιστρέψει στο µηδέν. Ο Faraday, που πρώτος 

διεξήγαγε αυτό το πείραµα, κατέληξε στο συµπέρασµα ότι το 

ρεύµα στο δευτερεύον οφείλεται στη µεταβολή του µαγνητικού 

πεδίου που συντελείται όταν ανοίγουµε ή κλείνουµε τον διακόπτη. 

Σταθερά µαγνητικά πεδία δεν παράγουν ρεύµα. Το ρεύµα στο 

δευτερεύον υπάρχει για πολύ µικρό χρονικό διάστηµα, όσο και η 

διάρκεια µεταβολής του µαγνητικού πεδίου που διαπερνά το 

δευτερεύον πηνίο. Βλέπουµε λοιπόν ότι το δευτερεύον κύκλωµα 

συµπεριφέρεται σαν να ήταν συνδεδεµένο για λίγη ώρα µε πηγή 

ΗΕ∆.  
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                   Ο ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΟΥ LENZ 

Θεωρία: Η πολικότητα (δηλαδή η φορά) της επαγόµενης ΗΕ∆ 

είναι τέτοια ώστε να τείνει να δηµιουργήσει ρεύµα το οποίο θα 

παράγει µαγνητική ροή κατά την φορά που αντιτίθεται στη 

µεταβολή της µαγνητικής ροής η οποία διαπερνά το βρόχο. 

Με άλλα λόγια, το επαγόµενο ρεύµα τείνει να αναιρέσει το αίτιο 

που το προκαλεί. Βλέπουµε λοιπόν ότι το επαγόµενο ρεύµα 

εµποδίζει τη µεταβολή της αρχικής ροής που διαπερνούσε το 

κύκλωµα. Ο κανόνας του Lenz  είναι κατευθείαν αποτέλεσµα του 

νόµου διατήρησης της ενέργειας. 

Παράδειγµα:  Ας θεωρήσουµε ότι µετατοπίζουµε έναν ευθύγραµµο 

µαγνήτη προς τα δεξιά, προς έναν ακίνητο συρµάτινο βρόχο. 

Καθώς ο µαγνήτης κινείται προς τα δεξιά πλησιάζοντας το βρόχο, 

η µαγνητική ροή που διαπερνά το βρόχο αυξάνεται συναρτήσει του 

χρόνου. Άρα, το επαγόµενο ρεύµα θα έχει τέτοια φορά έτσι ώστε 

το µαγνητικό πεδίο που θα δηµιουργήσει µέσα στον βρόχο να 

κατευθύνεται προς τα αριστερά. Από την αρχή της διατήρησης της 

ενέργειας αναγκαστικά το µαγνητικό πεδίο που οφείλεται στο 

επαγόµενο ρεύµα πρέπει να απωθεί το µαγνήτη, διότι αν δεν τον 

απωθεί θα τον έλκει, άρα θα αυξηθεί η κινητική ενέργεια του 

µαγνήτη, πράγµα άτοπο. Εποµένως, το αριστερό µέρος του 

βρόχου συµπεριφέρεται σαν βόρειος µαγνητικός πόλος και το 

δεξιό σαν νότιος. 

   Ας υποθέσουµε τώρα ότι ο µαγνήτης κινείται προς τα αριστερά 

και εποµένως, θα µειώνεται συναρτήσει του χρόνου η µαγνητική 

ροή που διαπερνά το βρόχο. Άρα, η φορά του επαγόµενου 

ρεύµατος πρέπει να είναι τέτοια ώστε το µαγνητικό πεδίο που 

δηµιουργεί µέρα στο βρόχο να κατευθύνεται από τα αριστερά προς 

τα δεξιά, όπως και το µαγνητικό πεδίο του ευθύγραµµου µαγνήτη, 

έτσι ώστε να τείνει να διατηρήσει σταθερό τον αριθµό των 

γραµµών µαγνητικού πεδίου οι οποίες διαπερνούν. Τώρα η φορά 

του επαγόµενου ρεύµατος θα είναι αντίθετη προς τη φορά που είχε 

στην προηγούµενη περίπτωση. Σε αυτή την περίπτωση, το 

αριστερό µέρος του βρόχου θα είναι νότιος πόλος και το δεξιό 

βόρειος. 
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                ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 

 

Οι γεννήτριες και οι κινητήρες είναι πολύ χρήσιµες συσκευές, των 

οποίων η λειτουργία βασίζεται στην αρχή της ηλεκτροµαγνητικής 

επαγωγής.  

     Ας µελετήσουµε πρώτα τη γεννήτρια εναλλασσόµενου 

ρεύµατος ( ή εναλλακτήρα ), που µετατρέπει τη µηχανική ενέργεια 

σε ηλεκτρική. Η απλούστερη µορφή µιας τέτοιας γεννήτριας είναι 

ένα συρµάτινο πλαίσιο (το επαγώγιµο ή ρότορας), το οποίο 

αναγκάζουµε µε οποιοδήποτε τρόπο να περιστρέφεται µέσα στο 

µαγνητικό πεδίο που δηµιουργεί ο επαγωγέας ή στατόρας, ο 

οποίος µπορεί να είναι ένας ηλεκτροµαγνήτης ή ένας µόνιµος 

µαγνήτης. Στα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας η 

αναγκαία για την περιστροφή ενέργεια παρέχεται ποικιλοτρόπως: 

λ.χ., στα υδροηλεκτρικά εργοστάσια από το νερό που πέφτει πάνω 

στα πτερύγια των υδροστρόβιλων και τους περιστρέφει, στα 

θερµοηλεκτρικά εργοστάσια από τη θερµότητα που παράγεται από 

την καύση των γαιανθράκων ή του πετρελαίου ή την έκλυση 

ραδιενέργειας και η οποία µετατρέπει το νερό σε ατµό, που τελικά 

κινεί τους ατµοστρόβιλους. Καθώς λοιπόν ο ρότορας 

περιστρέφεται, η µαγνητική ροή που τον διαπερνά µεταβάλλεται 
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ως προς το χρόνο, επάγοντας έτσι ΗΕ∆ και ρεύµα στο εξωτερικό 

κύκλωµα, µε το οποίο είναι συνδεδεµένοι οι καταναλωτές. Οι 

ακροδέκτες του ρότορα ( πλαισίου ) είναι συνδεδεµένοι µε έναν 

συλλέκτη ο οποίος αποτελείται από δύο µονωµένους δακτυλίους 

που περιστρέφονται µαζί µε τον ρότορα. Εξωτερικές ψήκτρες 

διατηρούν συνεχή ηλεκτρική επαφή µε τον συλλέκτη, 

µεταφέροντας έτσι το ρεύµα στο εξωτερικό κύκλωµα και από εκεί 

στην κατανάλωση. 

     Οι γεννήτριες συνεχούς ρεύµατος ( γεννήτριες dc, που όταν έχει 

ηλεκτροµαγνήτη λέγεται και δυναµό και όταν έχει µόνιµο µαγνήτη 

λέγεται µανιατό ) χρησιµοποιούνταν παλαιότερα στα αυτοκίνητα 

για τη φόρτιση της µπαταρίας. Η γεννήτρια αυτή έχει, κατά βάση,  

τις ίδιες συνιστώσες µε τις γεννήτριες εναλλασσόµενου ρεύµατος, 

εκτός από τον συλλέκτη, που αποτελείται από δύο µονωµένους 

ηµιδακτυλίους. Με τον τρόπο αυτό η τάση εξόδου έχει συνεχώς 

την ίδια πολικότητα και ρεύµα το οποίο µεταβάλλεται κυµαινόµενο 

συνεχώς. Αυτό οφείλεται στο ότι οι επαφές των ψηκτρών µε τους 

ηµιδακτυλίους εναλλάσσονται κάθε µισό κύκλο. Την ίδια στιγµή 

αντιστρέφεται η πολικότητα της επαγόµενης ΗΕ∆ και έτσι 

παραµένει σταθερή η πολικότητα της τάσης εξόδου. 

       Τα κυµαινόµενα συνεχή ρεύµατα δεν είναι πολύ χρήσιµα. Για 

να παράγουν σχεδόν σταθερό συνεχές ρεύµα, οι γεννήτριες 

συνεχούς ρεύµατος έχουν πολλά πλαίσια, των οποίων τα επίπεδα 

σχηµατίζουν γωνία, και ισάριθµα ζεύγη ηµιδακτυλίων, µονωµένων 

µεταξύ τους, τα οποία συγκροτούν τον συλλέκτη. 
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Ηλεκτρική Επαγωγή, δυο µορφές της. 
Αυτεπαγωγή και Αµοιβαία Επαγωγή 

 
 
 

Ηλεκτρεγερτική ∆ύναµη από επαγωγή είναι δυνατόν να δηµιουργηθεί µέσα σε 
ακίνητους αγωγούς από µαγνητικό πεδίο που µεταβάλλεται επειδή 
µεταβάλλεται η ένταση του ρεύµατος. Αυτό γίνεται µε δύο βασικούς τρόπους. 
Με την Αυτεπαγωγή και µε την Αµοιβαία Επαγωγή. 

 
 
 

ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗ 
 

Αυτεπαγωγή ονοµάζεται το φαινόµενο κατά το οποίο δηµιουργείται 
ηλεκτρεγερτική δύναµη σε ένα κύκλωµα, όταν µεταβάλλεται η 
ένταση του ρεύµατος που το διαρρέει. Η ηλεκτρεγερτική  δύναµη 
που δηµιουργείται ονοµάζεται ηλεκτρεγερτική δύναµη από 
αυτεπαγωγή.(Εαυτ) 

 
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 

 
 Έστω ένα κύκλωµα που περιλαµβάνει πηγή συνεχούς ηλεκτρικού 
ρεύµατος µε στοιχεία (Ε,r=0), ρυθµιστική αντίσταση, λαµπτήρα, ένα πηνίο µε 
πυρήνα µαλακού σιδήρου και έναν διακόπτη (βλ. σχήµα).  
 Εάν ανοίξουµε το διακόπτη του κυκλώµατος θα παρατηρήσουµε ότι για 
πολύ λίγο ο λαµπτήρας συνεχίζει να φωτοβολεί και µάλιστα, αµέσως µετά το 
άνοιγµα του διακόπτη πιο έντονα από πριν. Αυτό γίνεται γιατί η απότοµη 
µείωση της έντασης του ρεύµατος που διαρρέει το πηνίο προκαλεί αντίστοιχη 
ελάττωση του µέτρου της έντασης του µαγνητικού πεδίου στο εσωτερικό του 
πηνίου, εποµένως και της µαγνητικής ροής που διέρχεται από τις σπείρες του. 
Η µεταβολή της µαγνητικής ροής που διέρχεται από την επιφάνεια των 
σπειρών του πηνίου έχει ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία ηλεκτρεγερτικής 
δύναµης από επαγωγή στο πηνίο.  
 Αυτή η ΗΕ∆ που δηµιουργείται στα άκρα του πηνίου όταν ανοίξουµε το 
διακόπτη προκαλεί ρεύµα στο κύκλωµα πηνίου και αναγκάζει το λαµπτήρα να 
φωτοβολεί ακόµα. 
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Ο κανόνας του Lenz στο φαινόµενο της αυτεπαγωγής 
 
 Αν το ρεύµα που διαρρέει ένα πηνίο αυξάνεται, σύµφωνα µε τον 
κανόνα του Lenz στο πηνίο δηµιουργείται ΗΕ∆ (Ηλεκτρεγερτική δύναµη) που 
παρεµποδίζει την αύξηση του ρεύµατος. Αν το ρεύµα στο πηνίο µειώνεται, η 
ΗΕ∆ από αυτεπαγωγή που δηµιουργείται έχει την τάση να το διατηρήσει 
σταθερό. 

 
Ο νόµος της αυτεπαγωγής 

 
 Το φαινόµενο της αυτεπαγωγής αποτελεί µια ειδική περίπτωση του 
φαινοµένου της ηλεκτροµαγνητικής επαγωγής. Ο νόµος της επαγωγής Εεπ= -
∆Φβ/∆t ή Εεπ= -Ν ∆Φβ/∆t στην περίπτωση του φαινοµένου της αυτεπαγωγής 
γίνεται: 

 
Εαυτ= -L*∆I/∆t 

 

 

 
 
 Ο συντελεστής αναλογίας L ονοµάζεται συντελεστής αυτεπαγωγής ή 
αυτεπαγωγή του πηνίου. Το (-) στη σχέση είναι συνέπεια του κανόνα του 
Lenz, ενώ η σχέση αυτή είναι ειδική έκφραση του νόµου της επαγωγής και 
αποτελεί τη µαθηµατική έκφραση του νόµου της αυτεπαγωγής, που 
διατυπώνεται θεωρητικά ως εξής: 
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 Η ΗΕ∆ από αυτεπαγωγή πού αναπτύσσεται σε ένα κύκλωµα είναι 
ανάλογη µε το ρυθµό µεταβολής ∆I/∆t της έντασης του ρεύµατος που το 
διαρρέει. 
 

Αποθηκευµένη Ενέργεια Μαγνητικού Πεδίου 
 
Ακόµα αποδεικνύεται ότι ένα πηνίο που διαρρέεται από ρεύµα έντασης I έχει 
αποθηκευµένη ενέργεια στο µαγνητικό του πεδίο Uβ ή UL που δίνεται από την 
σχέση: 
 

Uβ=1/2*L*Ι² 
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ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΕΠΑΓΩΓΗ 

  
Σύµφωνα µε το νόµο του Faraday, αρκεί να µεταβάλουµε τη 
µαγνητική ροή που διέρχεται από ένα ακίνητο κύκλωµα (βλ. 
σχήµα), ώστε να αναπτυχθεί σε αυτό ΗΕ∆ από επαγωγή. Η 
µεταβολή της ροής αυτής στο κύκλωµα (δευτερεύον) µπορεί να 
επιτευχθεί µε την βοήθεια ενός γειτονικού κυκλώµατος (πρωτεύον) 
στο οποίο µεταβάλλουµε την ένταση του ρεύµατος που το 
διαρρέει. Λέµε τότε ότι τα δύο αυτά κυκλώµατα βρίσκονται σε 
επαγωγική σύζευξη. 

 
 

 
 
 
 Πιο συγκεκριµένα: Το φαινόµενο της εµφάνισης ΗΕ∆ από επαγωγή 
σε ένα κύκλωµα (επαγώγιµο), εξαιτίας της µεταβολής της έντασης του 
ρεύµατος που συµβαίνει σε ένα άλλο γειτονικό κύκλωµα (επαγωγέας), 
λέγεται αµοιβαία επαγωγή. 

 
 Στην περίπτωση του φαινοµένου της αµοιβαίας επαγωγής ο νόµος του 
Faraday για την ΗΕ∆ από επαγωγή που αναπτύσσεται στο κύκλωµα του 
δευτερεύοντος πηνίου (Εεπ=-Ν2*∆Φ2/∆t) µπορεί να πάρει την µορφή: 

  
Εεπ=-Μ*∆I1/∆t 

 
 Το Μ ονοµάζεται συντελεστής αµοιβαίας επαγωγής των κυκλωµάτων 
που βρίσκονται σε επαγωγική σύζευξη. Ο Μ µετριέται σε Henry (1H=1V*s/A), 
όπως και ο συντελεστής αυτεπαγωγής, και εκφράζει αριθµητικά την ΗΕ∆  από 
αµοιβαία επαγωγή που αναπτύσσεται στο ένα κύκλωµα, όταν η ένταση του 
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ρεύµατος που διαρρέει το άλλο κύκλωµα µεταβάλλεται µε ρυθµό 1Α/s. 
 
 Η ΗΕ∆ από αµοιβαία επαγωγή που αναπτύσσεται σε ένα 
κύκλωµα Β, εξαιτίας της µεταβολής της έντασης του ρεύµατος σε ένα 
γειτονικό κύκλωµα Α, είναι ανάλογη του ρυθµού µεταβολής της έντασης 
του ρεύµατος (∆I/∆t) που διαρρέει το κύκλωµα Α. 
 
 
 
 
 
Μετασχηµατιστής: Παράδειγµα χρήσης της Αµοιβαίας Επαγωγής 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Εφαρµογή Αµοιβαίας Επαγωγής: Επαγωγικό Πηνίο 
Ruhmkorff 
 
 
 
Θεωρούµε δύο πηνία τυλιγµένα γύρω από τον ίδιο πυρήνα. Το πρωτεύον έχει 
λίγες σπείρες και τροφοδοτείται από διακοπτόµενο ρεύµα, ενώ το δευτερεύον 
έχει πολύ µεγάλο αριθµό σπειρών. Αποτέλεσµα αυτής της διάταξης είναι η 
ανάπτυξη πολύ µεγάλης τάσης στα άκρα του δευτερεύοντος και η παραγωγή 
σπινθήρων. Η διάταξη ονοµάζεται επαγωγικό πηνίο ή πηνίο Ruhmkorff.  
 
Ένα είδος επαγωγικού πηνίου είναι και ο πολλαπλασιαστής του αυτοκινήτου. 

218

ΣΧΟΛΗ Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ  ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ



 

 
 

Σχηµατικό ∆ιάγραµµα 

 

 
 
 
 

Εργαστηριακό Επαγωγικό Πηνίο 
 
 

 
 

Πολλαπλασιαστής Αυτοκινήτου 
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